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Vem vinner, har jag en chans att vinna och vad behöver jag träna på för att ha
en chans att vinna? Det är vanliga frågor man ställer sig inför en tävling. Samtliga ekipage på Försvarsmaktsmästerskapen (FMM) har kvalificerat sig att delta
genom att placera sig etta, tvåa eller trea i DM under innevarande år.
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lla ekipage har genomfört samtliga moment under distriktsmästerskap (DM) med godkända resultat och
därmed har alla goda förutsättningar att vinna. Vem som vinner bygger bland annat på förarens kapacitet att hålla sina nerver i styr, de yttre omständigheterna – så som väder och vind,
samt ekipagets dagsform. Så den förare som lyckas hålla sina
nerver i schack, som kan få sin hund att fokusera på uppgiften
trots yttre påverkan och har en god dagsform kommer att stå
högst på prispallen. Alla hundar som deltar i FMM är certifierade tjänstehundar.

MARMA SKJUTFÄLT I UPPLANDS DISTRIKT
FMM genomförs under tre dagar och i år var platsen Marma
skjutfält i Upplands distrikt. Första dagen består bland annat
av incheckning, veterinärbesiktningar, invigning och lottning
av startordning. De andra två dagarna innehåller de olika
tävlingsmomenten, lydnad, spår, patrullstig och uppletande.
Spåret och patrullen är huvudmomenten som är värda mest
poäng. Men det gäller inte bara att genomföra momenten, du
måste även vara godkänd på respektive moment. Det vill säga,
du kan ha full pott på spåret men sakna en poäng för att bli
godkänd på patrulldelen – då är det kört för att kunna bli pla-
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cerad. Det är viktigt att komma ihåg att om ett moment inte
fungerar men du blir godkänd så är hoppet att bli placerad
inte ute. Den sammanlagda poängen kan mycket väl ge dig en
vinst trots att ett moment inte gått så bra. Så vad som helst kan
hända och alla har en chans!

GENERALSEKRETERARE CATRIN FERNHOLM
På plats på tävlingen hittar vi Svenska brukshundklubbens
(SBK:s) nya generalsekreterare Catrin Fernholm.
– Jag har haft förmånen att vara på IPO-R SM, lydnadsoch rallylydnads-SM och nu på FMM, berättar Catrin. Det är
otroligt roligt att se vilken bredd våra hundar har och vilket
engagemang som läggs ned på tävlingarna av både arrangören
och ekipagen. Det är väldigt imponerande att se.
Hur ser du på relationen mellan SBK och Försvarsmakten,
varför ska Försvarsmakten vända sig till SBK som frivillig försvarsorganisation?
– För att vi är bäst helt enkelt! SBK har många års erfarenhet i att utbilda hundar. Erfarenhet som inte kan hittas någon
annanstans, vi firar faktiskt 100 år om två år. Jag tycker att
Försvarsmakten ska använda frivilligorganisationen mer än de
gör i dagsläget. Ett utökat samarbete skulle leda till starkare

tjänstehund

band mellan organisationerna vilket är positivt och behövligt
med hänsyn till uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.

HÖGKVARTERETS CAROLA NORDLUND
Högkvarteret (HKV) är även de på besök. Carola Nordlund
HKV Produktionsledningen Riks Hemvärnsstaben, hur ser du
på relationen mellan Försvarsmakten och SBK?
– SBK:s roll som leverantör av såväl hund som förare till
våra hemvärnsbataljoner är viktig. Hemvärnsbataljonerna är
av stor vikt för det nationella försvaret av Sverige med sin höga
tillgänglighet och geografiska spridning över hela landet. Därför måste såväl hund som förare vara bäst när det gäller. Ett
sätt är att utsätta sig själv och hunden för pressen att mäta
sina kunskaper i tävling med mervärde av all träning innan.
Även i avslutningstalet som hölls vid prisutdelningen av överste löjtnant Aronsson från HKV Prod Flyg, nämns vikten av
samarbetet mellan Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna.
– Försvarsmaktens absolut viktigaste uppgift är att öka det
nationella försvaret och där behöver vi stöd av de frivilliga försvarsorganisationerna.

distrikt, på en andra plats med schäfern Lövlunds Knut och
Jörgen Nordin från Sörmland på en tredje plats med belgiska
vallhunden/malinois Greylines Indra.

ÅRETS DELTAGARE TYCKER TILL
Vi frågar några FMM-deltagare om hur de upplever arrangemanget.
– Bra! Det är jättetrevlig stämning, alla är glada och har
humöret uppe, svarar Emma Kinnunen från övre Norrlands
distrikt som slutade på en fin sjätteplats på sitt första FMM
med schäfern Norpatorps Bita.
Även Eva Franzén från Skaraborgs regemente 393.hemvärnskompaniet tycker att arrangemanget har varit bra med ett fint
flyt och en god sportslig anda mellan deltagarna.
– Sen funderar man alltid över hur tävlingsmomenten skulle
kunna förändras för att komma närmare de uppgifter ekipagen löser inom förbandet, säger Eva. Eva Franzén avslutade
tävlingen med en nionde placering med schäfern Kargalandets
Landets Jaz. n
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JÖRGEN KARLSSON FRÅN FÖRSVARSMAKTEN
Under tävlingarna hittar vi ännu en Försvarsmaktsrepresentant, Jörgen Karlsson från Försvarsmaktens underrättelse- och
säkerhetscentrum som utbildar blivande officerare i bland annat hur man använder hunden i insatsförbanden.
– Jag finns här för att visa upp att vi, jag och mina chefer,
verkligen bryr oss och anser att tjänstehundsverksamheten är
viktig. Jag får också möjligheten att träffa de förare vars hundar vi lånar till våra utbildningar och får möjlighet att prata
med aktiva tjänstehundsmänniskor.

PÅ PRISPALLEN
Så vem lyckades hålla sina nerver i styr, trotsa den växlande
väderleken samt att prestera till en vinst av FMM? Jo, förra
årets vinnare Mats Andersson från Gävleborgs distrikt med
sin labrador retriever Zetastart noble tezz! Vad är hemligheten
till att göra det som ingen annan gjort tidigare, att vinna FMM
två år i rad?
– Det talar jag inte om! säger Mats och skrattar. Jag har en
fantastisk mentor i min sambo som hjälper mig att se vad jag
och min hund behöver träna på. Har man inte det, är filmning
av sig själv ett fantastiskt verktyg. Sen är träningen otroligt
viktig, fortsätter Mats. Jag tränar på någonting varje dag,
hundträningen är för mig en hobby och en livsstil. I min träning är det en sak jag fokuserar mycket på, det är patrullering
utan några träffar. Det vill säga jag har inga figuranter eller
andra föremål utlagda på patrullstigen. Detta för att få in rätt
känsla i patrulleringen tillsammans med min hund.
Är du nervös när du ska tävla?
– Säger jag nej så ljuger jag, svarar Mats med ett leende. Men
jag jobbar på att gå in i min egen bubbla och fokusera på att
vara här och nu. Inte tänka på vad som hänt i förra momentet
eller vad som kan hända i nästa. Utan jag tar ett moment i taget.
På prispallen hittar vi även Yvonne Svensson från Blekinge
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1. Lydnadsmoment linförighet, Lise-Lott Svensson och Kroksmedens
Nemo. 2. Crowhills Fröken. 3. Prisutdelningen. Första plats Mats Andersson och Zetastart noble tezz, andra plats Yvonne Svensson och
Lövlunds Knut och tredje plats Jörgen Nordin och Greylines Indra.

FÖRARE MED PATRULLHUNDAR SÖKES
Maribo AB tillhandahåller tjänster baserade på utbildade förare och tjänstehundar.
Vi söker flera kvalificerade förare med erfarna patrullhundar. Varje förare behöver
två patrullhundar för rätt utförande av tjänst. Tjänsteplacering i sydvästra, sydöstra
och östra mellersta Sverige. Tjänster tillsättes vintern 2016/2017.
Frågor och sedvanliga ansökningshandlingar skickas till info@maribo.se
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