Joakim
Andersson med
Glimm agårdens
Am etist.
Spårupptag.

Försvarsmaktsmästerskapet för
Text & foto: Ola Eriksson

F

örsvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar (som motsvarar ett SM)
gick av stapeln 9–11 augusti på Marma
skjutfält i norra Uppland. Vädergudarna
hade bestämt sig för att stänga av högsommarvärmen och skruva ner temperaturen till omkring 15 grader, vilket gav
ett perfekt väder för en tävling av det
här slaget. För att deltagarna inte skulle
bli alltför bortskämda med det perfekta
vädret så öppnades himlens dammluckor
på vid gavel under själva prisutdelningen
som därför blev en rätt blöt historia. I
stället för pukor och trumpeter så avslutades det hela sedan med ett rejält åskväder, fast då hade deltagarna redan gett
sig iväg eftersom prisutdelningen hade
tidigarelagts.
Trettio hundekipage från hela landet
ställde upp. Det brukar även vara en
lång lista med reserver som dessvärre
inte alltid kan beredas möjlighet att
delta. Uttagningstävlingar hålls på lokal
nivå/distriktsnivå eller i vissa fall bara
på distriktsnivå. För att bli godkänd och
kunna hamna på prispallen fordras att
ekipaget uppnått 50 % av poängtalen i
huvudmomenten patrullering och spår.
19 av 30 ekipage blev godkända denna
gång.

Det var alltså ett otroligt rutinerat gäng
som låg bakom organisationen av denna tävling och allt fungerade med ett
schweizerurs precision. Viktiga personer
i organisationen var också Leif Borgenlöv (sekretariatet & datorerna) och Lars
Pettersson (allt i allo samt överdomare).
Tävlingens webbplats tjh-masterskap.se
uppdaterades hela tiden med både bilder
och resultat och många följde tävlingen
hemifrån via nätet. Webbplatsen hade
cirka 1200 besök per dag.
Marma läger och skjutfält är nog den
ideala platsen för FM-mästerskapet, det
ligger ganska centralt i landet, även om
det inte är Sveriges geografiska mittpunkt, och där genomförs även Hund-

Rutinerat gäng
arrangangerade
Då inget distrikt anmält intresse för
att anordna FM-mästerskapen 2013
beslöt Sven Börje Persson och Bosse &
Barbro Ek att själva anordna tävlingen.
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Lena Wilhelmsson i lydnadsmomentet

tjänstskolan varje sommar. Det finns tre
förläggningsbaracker med dubbelrum,
tre hundstallar med plats för över 100
hundar, bra terräng inpå knuten, husvagnscamping, en stor matsal och överlag gott om plats. Det var gångavstånd
till alla moment utom spåren, vilket även
är gynnsamt för åskådarna.

Vinnande tips
På första plats kom Noomi Eriksson med
Mino-Manito’s Hobs, Motala BK, på
1092 poäng. På frågan varför hon vann,
svarar hon:
– Jag har en bra hund som sköter sitt
jobb och sedan ska man ha lite tur också,
speciellt när det gäller vinden, som för

Tjänstehund

Jenny Johansson. Klar t för patru

llering

vissa hundar var så gott som obefintlig.
Var det här ditt första deltagande i
FM-mästerskapet?
– Ja, jag certade hunden 2011 och det
är min första patrullhund men jag har
hållt på med räddningshundar tidigare,
men aldrig deltagit i något SM.
Hur tränar du?
– Jag tränar spår minst en gång, men
oftast flera gånger i veckan. Sen tränar
jag räddningssök, inte så mycket patrullering men däremot övningar som stärker figurantintresset. Jag vill också betona att man ska ha roligt ihop med sin
hund och att det är jätteviktigt att ha bra
träningskompisar.
Spårträningen tycks också ge resultat:
Noomi var den enda tävlande som uppnådde full poäng på spårmomentet. På
andra plats kom Jenny Johansson med
Stendalas Bashful Bead, Visby BK, på
1032 poäng och på tredje Anna Wikbladh Granath med Askelons Disa, Falu
BK, på 1015,50 poäng.

etta. Alla som satt och kollade resultattavlan höll andan. Så kom resultatet: 10 från
båda domarna! (Snacka om bra nerver).

De fyra momenten
Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar omfattar fyra moment: patrullering 600 meter där hunden ska markera
vind- och ljudfiguranter, lydnad, en kort
patrullering med spårupptag följt av spår
800 meter samt uppletande av föremål.
Hundförarna ska bära fältuniform m/90
och sedvanlig hundförarutrustning under hela tävlingen. På fredagen var det
incheckning, veterinärbesiktning, genomgång med domarna, lottning av
startordningen samt på kvällen kamratträff i matsalen. Själva tävlingen började
kl 0700 på lördagen med patrullering,
lydnad och spår parallellt. På lördags-

kvällen avnjöts en trerätters mästerskapsmiddag i matsalen. Samma schema
gällde på söndagen fram till lunch med
den skillnaden att det var uppletande av
föremål i stället för lydnaden.

Nöjd Försvarsmakt
Ulrika Paulin från förbundsstyrelsen invigde och avslutade tävlingen och följde
tävlingen som åskådare. Från försvarsmaktens sida är man naturligtvis intresserad av att följa kvalitetsutvecklingen
av hundekipagen och denna gång kom
Stefan Hallén och Martin Ederby från
högkvarteret på besök. De sade sig vara
mycket nöjda med vad de sett.
Hela resultatlistan finns på www.tjhmasterskap.se. Som synes är det kvinnligt i toppen. ¨

Tjänstehundsveteran
På fjärde plats kom den verkliga veteranen i tjänstehundssammanhang, Merja
Söderlund, Enköpings BK. Merja har deltagit i tolv SM för tjänstehundar med tre
olika hundar och kammat hem tre segrar,
en andra plats och en tredje plats. Många
minns säkert den stora dramatiken förra
gången FM-mästerskapet hölls i Marma
(2011). Tävlingens absolut sista moment
var uppletande av föremål för Merja och
hennes hund Dundra. Skulle hon få 9,5
från båda domarna så skulle hon komma
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