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REDAKTØREN

har ordet

John, Troms politidistrikt, har skrevet en artikkel
om lavine og har mange gode betraktninger rundt
denne tjenesten. I Sør- Vest politidistrikt trenes
lavineberedskapen sammen med politi, Sea- King
og Luftambulansen, og selvfølgelig alle de frivillige,
hvert år når snøskred begynner å bli aktuelt. Stor
honnør til alle de frivillige, både de med og uten
hund, for alt rbeidet dere legger ned.
I dette bladet er det Troms politihundelag som
bidrar med kjekke og interessante artikler. Her kan
dere lese om redning i snøen og søk etter savnede
i vann. Jeg synes spesielt artikkelen om søk i vann
var interessant, da dette er noe jeg ikke har lest så
mye om fra før.

Vil også takker Tor Erik, Sør- Vest pd., for at vi får
trykke hans flotte fagoppgave om spor og hundens
luktesans.
Ønsker med dette kollegaer, annonsører og andre
lesere en riktig god jul og et godt nyttår!
Leiv Kjetil
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Vil igjen rette stor takk til NPHLs pensjonistforening ved Geir N. Halvorsen. I bladet kan dere
lese en lang og kjekk artikkel om gamle dager- om
biltyver, forsvinningsnummer og om forebyggende
tjeneste med hund.
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Da var siste utgave av Politihunden 2018 kommet
ut til hundefører og andre abonnenter. Det nærmer
seg jul med stormskritt og en viktig tjeneste for de
lavinegodkjente politihundene melder seg: å redde liv
i fjellet. Det har allerede i år gått med liv i snøskred
i Norge, så hundene er et livsviktig redskap i denne
tjenesten.

Trykkeri
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LEDEREN
har ordet

Først av alt vil jeg gratulere våre to ferske norgesmestere. Øyvind Førde vant narkotikaklassen
og Sigvald Jensen stakk av med seieren i patruljeklassen. Det ligger mye og målrettet trening bak disse
resultatene, men like viktig er det å ha et godt og positivt samarbeid med den firbeinte. Dere beviste
at alt dette var på plass og seieren var absolutt fortjent. Gratulerer.
Jeg vil også på vegne av NPHL takke Buskerud politihundelag og Oslo Politiets tjenestehundklubb for meget
godt planlagt og gjennomførte mesterskap. Uten dere
som arrangører hadde det ikke blitt noe av. Det ligger
mye arbeid bak og vi må ha velvillige arbeidsgivere for å
få til dette. Tusen takk.
Neste år, i 2019, er det Norge og Oslo som skal arrangere Nordisk mesterskap. Det er 50 år siden første mesterskap ble arrangert så det blir et jubileum å feire samtidig. NPHU har allerede startet litt med forberedelsene
så vi vil helt sikkert bli litt bedre kjent med historikken
til disse nordiske mesterskapene etterhvert.
Oslo hadde sitt mesterskap i Holmenkollen og er det
noe som våre utenlandske kollegaer kjenner til så er det
jo nettopp kollen. Hotellet og omgivelsene er perfekte
så jeg er helt siker på at Oslo vil arrangere et meget flott
og godt jubileum og våren 2019. Lykke til med planleggingen.
Det meste av omorganisering rundt omkring i de nye
politidistriktene er nå på plass og forhåpentligvis har det
blitt til det bedre for våre hunder og hundeførere. Statseide hunder er på full fart inn i systemet og vi venter nå
bare på en ny og god sentral hundeavtale. Det ble som
kjent brudd i disse forhandlingene tidligere i år. Vi som

hundeførere er helt avhengige av å ha klare og tydelige
avtaler som ikke gir rom for tolkninger og forskjellig
praksis i distrikt til distrikt.
Vi får et stort ansvar, større enn tidligere, da vi skal passe
på og ta vare på statens verktøy 24/7 når hunden ikke
er på jobb.
Det har også foregått arbeid i arbeidsgrupper som har
sett på anskaffelsesrutiner og innkjøp av statseide politihunder. Det er mye som må og skal komme på plass før
vi kan si at alt endelig er i havn. Personlig har jeg tro på
at dette til slutt blir bra, men da må vises vilje og gjennomføringsevne. Målet til arbeidsgiveren var å etablere
verdens beste hundetjeneste, da de skjønte at det ville
koste en god del penger ble ambisjonsnivået senket.
NPHL følger spent med og er en aktiv og god sparringspartner både med PF og POD.
Vi i NPHL prøver å bli mere aktive på Facebok og Instagram, hvis du søker oss opp kan du finne mange fine
bilder samt historier fra hverdagen til hundene våre.
Dette leser du også selvsagt i bladet du nå holder i hånden. God lesning.
Rune
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Norgesmesterskapet for patruljehunder
2019
Trøndelag politis tjenestehundklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap for patruljehunder
2-5. september 2019 i Trondheim.
Oppmøtested:Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 (v/Lerkendal stadion)
mandag 2. september 2019 kl 16:00. Deltakermøte er på hotellet kl 16:30.
Forpleining:
Hver deltaker bestiller overnatting selv. Trøndelag Politis tjenestehundklubb har innhentet tilbud på
overnatting hos Scandic Lerkendal. Pris for enkeltrom er kr. 1350,- pr døgn og dobbeltrom er kr
1550,- pr døgn. Prisene inkluderer frokost og hund er tillatt på rommet.
Parkering er i parkeringshus tilknyttet hotellet.
Det kan bestilles hotellrom på mail: lerkendal@scandichotels.com eller på telefon
21615102. Viktig at det ved bestillingen oppgis om man ønsker å benytte seg av tilbudet å ha hund
på rommet eller ikke. Ved bestillingen oppgis bookingkode 46743873 som referanse.
Sendes på mail til Mona Melvold (mona.melvold@gmail.com). Påmelding skal inneholde navn på
ekvipasjen, kennelnavn på hunden og tjenestehundklubb.
Det er ønskelig at deltakeren oppgir str på t-skjorte.
Frist for påmelding: 1 juni 2019.
Påmeldingsavgift: Kr. 2500,-. Dette dekker påmelding, kamerataften, bankett, lunsj på
konkurransedagene samt et lett måltid på ankomstdagen. Påmeldingsavgift for lag er kr. 1000,-.
Innbetaling til konto 6402 05 21846. Merk innbetaling med navn og tjenestehundklubb.
Påmelding:
Spørsmål kan rettes til stevneleder Tove Helene Høyer på tlf. 48110437 eller på
mail: tove.hel@online.no.
VELKOMMEN!
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AVREVET KORSBÅND
TEKST OG FOTO: HEIDI OG ASSU

Jeg jobber som narkoitkahundefører
i Lofoten ved Svolvær politistasjon.
Jeg kjøpte valp av Erik Elgmork i
2011, ei tispe som fikk navnet Assu.
Rart navn kanskje…men finnmarkingen slo nådeløst igjennom og det ble
derfor et samisk navn. Litt fortvilende
siden ingen norske verken kan si det
eller skrive det..Så da nr to kom i hus
hadde jeg lært - han heter Ted! (men
det er en annen historie :-))
Etter sommeren 2016 så begynte jeg å
merke tegn til smerte hos hunden min
i ene bakbenet. Det var ikke så ille til å
8
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begynne med, så jeg tenkte det var noe
som ville gå seg til med litt ro.
Imidlertid ble det gradvis verre, og jeg
var innom flere veterinærer i nærområdet, men de kunne ikke finne noe.
De tok også røntgen av ryggen, fordi
de mistenkte det kunne stamme derfra.
Jeg kom litt nærmere en løsning hos
veterinær Rune på Sortland som har et
samarbeid med Anicura i Oslo. Han
ville ha hunden til MR. Han trodde

ikke det var ryggen.
I mellomtiden hadde jeg brukt hunden i jobb, og også trent noenlunde
vanlig, men ikke de aller høysete leggene - siden jeg så hun kviet seg ved
opphopp. Blant annet var det noen
dager vi søkte feks motorrom, og hun
hoppet villig opp men landet på tre
bein i motoren før hun startet å søke,
da som vanlig. Men dum som jeg var,
og siden ingen veterinærer fant noe, så
jobbet hun fortsatt.

POLITIETS DAG
Ved politiets dag hadde vi ei lita oppvisning på stasjonen for ungene, og vi
har noen små «sirkustriks» som pleier
å slå an hos de små - blant annet et der
hun spretter opp på skuldrene mine.
Vi kjørte demoen, søkte bil, litt lydighet og så kom trikset - og hunden
hoppet og og hylte til. Vi stoppet da.
Haltingen ble verre, og vi dro til Oslo
på MR.
Der konstaterte veterinær Peder Haaland raskt at korsbåndet var delvis avrevet. Ikke helt avrevet, men det var
kun et spørsmål om tid før det røk
helt, hvis vi ikke gjorde noe nå. Derav
smertene.
På anicura Oslo ga de den lille, lette ellers friske hunden, kjempegode
prognoser for å komme fullt tilbake i
jobb etter operasjon og rekonvalesens.
Haaland var virkelig en fantastisk fyr.
Verd å merke seg.
TPLO operasjon ble anbefalt. Der
deltar to kirurger, og litt enkelt sagt så
sager de benet tvers av og «lapper» det
sammen med stålplater og skruer - og
denne mekanikken «blir kneet». Altså
hunden har ikke lenger korsbånd på
den foten som er operert. En operasjon de benytter for hunder som skal
jobbe hardt.
Jeg fikk vite at de blant annet hadde
operert racinghunder for ski ( Vorsteh
hunder ) med meget godt resultat men mye avhenger av riktig og gradvis
opptrening i etterkant av operasjonen.
Da nølte ikke denne trege gamla her
særlig lenge, og jeg bestilte operasjon.
Hunden hadde gått lenge nok med
dette - og nå fikk vi endelig en diagnose. Assu skulle jobbe igjen! Bli frisk!
I begynnelsen av desember 2016, ble
hun operert av Haaland i Oslo.
Det var en meget stuss hundefører
som leverte fra seg bikkja på sykehuset
kvelden før, og tusla bort til hotellet
for å sove. Mange tanker. Makker
ja….arbeidsverktøy ja… men i over
6 år hadde den bikkja også vært min
beste venn. Jeg var redd. Rett og slett.
Jeg prøvde å tenke på at dagen etter
så var hun ferdig operert, og vi skulle

hjem - og få orden på dette. Vi skulle
få det til. Dessuten hadde denne Haaland bikkja, det kunne ikke gå galt
da... ( nok en stjerne til den mannen
der! )
Bikkja ble henta dagen etter, med
masse papirer og opptreningsplan.
Vi dro videre opp til Gardermoen og
hjem med fly. Assu virka rolig, stillere enn vanlig - men ellers fin. Jeg bar
henne rundt på flyplassen hele den
dagen. 20 kg er ikke tungt, sier du..tro
om igjen! :-) Puh!
Ny utfordring - opptrening. I sør har
de tilrettelagte terapibad / basseng for
opptrening av skadde dyr, i Nord har
vi ingenting slikt ......Jeg tenkte hva
gjør vi nå?
Ordne sjøl. En 600 liters søppelcontainer i garasjen ble kubbet opp så den
stod stødig, og fullt opp med temperert vann. Øyebolt i taket over, redningsvest på bikkja, så heiste vi henne
forsiktig opp i «bassenget» med tau.
Kan tro jeg var spent første gangen.
Men litt etter litt tok hun det også hun svømte, hun! Hun ble holdt igjen
i vesten, og slik lå hun å svømte i boksen, men kom ikke av flekken.
Vi fylte «bassenget” og svømte annenhver dag i tida som kom, økter på 10
- 15 minutter, alt ettersom.
Vi hadde oss 20 økter i det bassenget
før vi begynte å gå noe særlig. Lufting
i kort bånd, 2 - 3 minutter. Etterhvert
økte vi lengden, og plutselig klarte vi

10 minutter tre ganger pr dag. Og så
litt til, og litt til og enda litt til.
Etterkontrollene hos veterinær viste at
beinet var grodd perfekt, og var «dønn
stabilt» som veterinæren sa. Jeg var
utrolig glad.
Da Assu begynte å komme seg, så ble
imidlertid jeg syk. Og jeg måtte flere
runder på sykehus, og gjennom et par
operasjoner. Dette gjorde nok også sitt
til at hun fikk en litt lenger rekonvalesens enn vanlig, fordi jeg «lå nede» og
måtte hvile. Men da jeg kom meg litt,
så ble det mange rolige fjellturer - så
slikt sett fikk bikkja nok av tid å bygge
muskler igjen i sitt tempo.
I 2017 regodkjente vi, og idag er vi
tilbake på jobb - begge to. Hunden
sprek og frisk, og uten et eneste grått
hår. Jeg, som ikke består av samme
stålet, litt mer redusert enn før, men
på beina igjen.
Og jeg må innrømme at da det første funnet kom etter alt vi hadde vært
gjennom, så satt det en hundefører
og grein som en unge i bilen på vei
hjem etter oppdrag. Og ei bikkje bak i
buret - helt uanfektet - som antakelig
lurte på hva som nå var galt med den
kjerringa :-)
Greit for andre å vite om. Spesielt siden avrevet korsbånd er en nokså vanlig skade. Det går an å fikse, men man
må bare ha litt tid. Det er verd det, det
kan bli veldig bra. Det vet vi.
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Den nye
FOLKESYKDOMMEN
TEKST OG FOTO: DAG

Vi har en elefant i rommet. Et problem som har vært der lenge, men som vi ikke kjenner omfanget av. Pilleavhengighet. Misbruk av benzodiazepiner, angstmedisiner, sovemedisin. Valium, Stesolid og Rohypnol. Xanor og Imovane.
Navnene er mange. Felles for dem alle er at de gir en sløvende virkning, de påvirker det kognitive. Evnen til å
oppfatte og reagere. I dagligtale er pillene kjent som “beroligende”.
Det paradoksale er at det er praktiserende leger og psykiatere som gjør alminnelige mennesker avhengige av det
farlige stoffet. Mange brukere av; la oss kalle det “ordinær narkotika”, sper mer enn gjerne på med “benzo”, da løst
opp i vann og satt intravenøst for en mere potent virkning.

Ubehagelige abstinenser

Henrik Rindom, overlege i psykiatri
på Hvidovre Psykiatriske Center, Danmark, mener at forbruket er alt for
stort. Han understreker, at hvis man
først er blitt avhengig av benzodiazepiner, er det meget vanskelig å komme ut
av avhengigheten.
Han støttes av spesiallege i psykiatri og
cand-. med. Jens Frydenlund Nielsen,
Psykologhuset i Helsingør, som nå har
arbeidet med problemstillingen i over
25 år.
12
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Han forklarer med henvisning til all
forskning at benzodiazepiner i form av
sovepiller høyst må brukes i 14 dager.
Og man må høyst ta dem fire uker som
angstdempende medisin.
Selv når man bruker dem i det anbefalte tidsrom, risikerer man å bli sterkt
avhengig.
De fysiske abstinenser er blant annet
muskelsmerter, utmattelse, svimmelhet
og influensalignende symptomer. Men
det er også psykiske plager; man ser
blant annet fornyet angst, panikkanfall,

sviktende hukommelse, lys- og lyd-følsomhet, forvirring, hjernetåke, plutselige sinneutbrudd, paranoia, sosial angst,
tvangstanker, høy tinnitus, dårlig hukommelse, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, apati, ikke i stand til at føle
lykke eller glede, blodtrykksproblemer,
kraftige personlighetsendringer, tap av
økonomisk overblikk, problemer med
ordvalg og depressivt humør.
Mange avhengige er derfor skråsikre på
at de har en forferdelig sykdom som legen deres ikke finner ut av.

Sterkere enn heroin
- Du skal vite at hvis du bruker benzodiazepin mot angst i mere enn fire
uker, så er det angstskapende. Du skal
vite at sovemedisinen gir deg søvnløs,
sier Jens Frydenlund.
- Sett i forhold til et stoff som heroin
kan dette være tusen ganger sterkere.
Brå avvenning av heroin gir diaré,
ondt i maven og svettetokter. En heidundrende influensa. Det er overstått i
løpet av to til fem dager.
-Men benzodiazepin-abstinenser kan
holde seg i uker, i måneder eller år,
vurderer Jens Frydenlund.
Et sort kapitel
Da medisinen er reseptpliktig, er det
legene i det offentlige som er medvirkende til å gjøre folk avhengige.
- Jeg vil si det er pinlig, sier Frydenlund..
- Man har visst i 50 år, at det ikke er
godt å bruke de stoffene her. Der finnes ingen grunn til å bruke dem. Men
stadig blir de brukt som strøsukker til
å løse hverdagens kriser og sorger. Jeg
vil si at dette er et sort kapitel i dansk
legehistorie.
Det må dog forventes at det også i
Danmark finnes et stort illegalt marked innen benzodiazepiner, slik at ikke
all skyld skal henges på legestanden. Illegal produksjon, smugling og omsetning forsvinner som kjent ikke ved et
eksisterende legalt marked..

Kampanjen
Dette er på tross av at danskene innså problemet tilbake i 2002. Da fikk
ca. 540.000 personer utskrevet minst
én resept. Datidens helsemyndigheter
definerte dette som et stort samfunnsproblem. De startet derfor en kampanje rettet mot legestanden og deres foreskrivning av benzodiazepiner,
samt en døgnåpen hjelpetelefon for
risikogruppa.
Målet var å halvere antallet brukere på
fem år. Det viste seg imidlertid vanskelig å få til. Etter 10 år var reduksjonen
på 44 %.
I Danmark viste tall fra 2011 at 382
249 (befolkning: 5,5 mill.) personer
innløste minst én resept på medikamentene enten for at kunne falle i
søvn eller dempe angst. Av disse var
ca. 66.000 dypt avhengige.
Norge
I Norge har vi nylige eksempler på pågripelser av tiggere avslørt som selgere
av pillene vi snakker om. Tollvesenet
gjør stadige beslag av titusenvis Rivotril-tabletter i original emballasje, produsert av legemiddelgiganten Roche
ment for det ungarske markedet. Pillene omsettes overalt i landet. På Plata
i Oslo koster de 20-30 kroner pr. stk.
I tillegg til denne kjente lekkasjen i
næringskjeden til en internasjonal legemiddelgigant må det antas at det
også foregår storstilt illegal produk-

sjon. Virkestoffer og pillepresser kan
kjøpes på Ebay fra Kina.
Hvordan ser tallene på brukere og
avhengige ut her hjemme, da? Hvor
mange kjører daglig bil påvirket av
benzodiazepiner? Hvor mange vokser
opp i hjem påvirket av abstinenser?
Hvor mange har udefinerbare “flink
pike”-magesmerter som egentlig skyldes egen eller næres avhengighet?
Hvor mange spedbarn må avruses på
barselavdelingene rundt om grunnet
abstinenser ved fødsel?
Det vet vi fint lite om. Derfor settes
det heller ikke på dagsorden.
•
•

•

•

I 2017 er det beslaglagt cirka
675 000 tabletter med benzodiazepiner fordelt på cirka 4675 beslag.
I 2017 utgjorde benzodiazepiner 16
prosent av antall beslag av narkotiske stoffer i Norge. Bare hasj ble beslaglagt mer, og utgjorde 33 prosent.
Både antall beslag og beslaglagt
mengde benzodiazepiner er blant
de laveste det siste tiåret. Det er 10
% færre beslag sammenlignet med
foregående år.
Det er fortsatt klonazepam (hovedsakelig Rivotril) som dominerer og står
for halvparten av beslagene og vel
60% av beslaglagte mengder. Deretter følger diazepam (Valium, Vival og
Stesolid) og alprazolam (Xanor).
Kilde: Kripos
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HUNDENS LUKTESANS
TEKST OG FOTO: AV TOR ERIK MELING

For å kunne snakke om spor må man først si noe om hundens luktesans.
Snuten, dette fantastiske verktøyet hunden besitter.
Hunden har en enorm kapasitet. Vi mennesker må bare lære oss
å utnytte hundens luktesans riktig og fullt ut.
Enkelt sagt kan menneskets luktesans
får plass på et frimerke, mens hundens
luktesans rommer en fotballbane. For
å bli noe mer nøyaktig, vil jeg presentere noen tall fra boken «En nese for
alt» av Frank Rosell.
• Generelt kan man si at hundens nese
er hundre tusen til en million ganger
mer sensitiv en menneskets.
• Hundens «luktehjerne» er nesten syv
ganger større enn menneskets.
• 33 prosent av hundens hjerne tolker
lukt, mens bare 5 prosent av menneskets gjør det samme.
• Hunder har totalt 1094 luktrespetorgener, mennesket har 802
• Hundens luktslimhinne er 67 – 200
cm, menneskets er kun 3 – 10 cm
• Hunder kan ha 125 – 300 millioner
luktceller. Mennesket har 5 millioner
luktceller.
• Hunden har 100 – 150 lukthår per
luktcelle. Mennesket har 6 – 8 lukthår per luktcelle.
• Hunder kan lukte noen forbindelser
ved så lave konsentrasjoner som en
del per trillion. For mennesker er det
laveste funnet en del per milliard.
Hvordan bruker så hunden snuten?
Hundens snute har tre hoved karakteristikker, en øvre åpning, en vingelignende klaff og en side åpning. Når
hunden puster normalt, passerer luften
direkte gjennom respirasjonsregionen
i hundens snute, og direkte ned til lungene. Når hunden lukter, tar luften en
annen rute og går inn i det som kalles
«den olfaktoriske fordypning». Denne
ligger bakerst i nesehulen. Dette skjer
ved at hundens mobile nesebor bøyer
seg og åpner den øvre passasjen, slik at

luften går direkte til den olfaktoriske
fordypningen. Luften filtreres deretter
sakte fremover gjennom sanseapparatet før den finner veien til lungene.
Man kan tydelig høre forskjell på om
en hund puster eller lukter. Luktingen
er både utpust og innpust. Utpusten
skaper en luftstrøm langs bakken som
løfter lukt molekylene opp og inn i nesen ved innpust.
SPORET
Et spor er en kombinasjon av endring/
knusning /forstyrrelser i underlaget og
omgivelsene, samt egenfert fra mennesket som har gått sporet. Mennesket
legger fra seg masse egenfert som hovedsakelig består av hudceller, lukt fra
kroppsåpninger og fettsyrer. Foruten
dette lukt fra klær, sko og lignende.
Hunden kjenner igjen ulike mennesker på egenferten vi etterlater oss. Avhengig av aktivitetsnivået, personens
emosjonelle og fysiske tilstand mister
vi ca. 40 000 døde hudceller hvert minutt. Dette daler ned i sporet og fester
seg for eksempel til greiner og gress.
Hvor mye lukt dette avgir er avhengig
av sporets alder og forholdene på stedet.
Er det mye vind, spres disse hudcellene
over et større område. Er det vindstille
daler de mer rett ned mot bakken. Er
sporet veldig ferskt lukter det mye for
hunden i et større område. Har sporet
ligget en stund er de mest flyktige molekylene blåst bort og de tyngre molekylene har samlet seg mer som et tydelig spor. Man kan ofte se en tydelig
forskjell på dette når hunden sporer.
Ferske spor fører gjerne til at hunden
pendler mer og sjekker ytterkantene
av «korridoren» den følger. Har sporet

ligget litt lenger ser man at hunden går
mer i en rett linje.
Ulike underlag gir en ulik fordeling av
hva sporet består av. Et spor i skogen
består enkelt sagt av 80 % knusningslukt og 20 % egenfert. På grus er fordelingen ca. 50 /50, mens på asfalt er
det egenferten ca. 80 % av sporet og
knusning ca. 20 %. Dette er en forenkling, men det gjør forskjellene fattbare.
For hunden er det genetisk å kunne gå
spor. Det handler om overlevelse fra
den tiden hunden var vill. Hundene
måtte kunne gå spor for å finne mat
og for å finne flokken sin. Retningen
på sporet er også livsviktig. Det hjelper
en sulten hund lite å gå den retningen
viltet kom fra.
Hvordan avgjør så hunden retningen
på sporet? Hunden kan lukte små nyanseforskjeller i sporene. I 2005 undersøkte Professor Peter Hepper og
forskeren Deborah Wells ved Queens
University i Belfast dette. De fant at
hunden «leste» den individuelle lukten
i hvert enkelt fotavtrykk for å bestemme retningen på sporet. Et fotavtrykk,
avhengig av forholdene på stedet,
trenger ca. 1 til 2 sekunder på å forandre seg. Det er denne tidsforskjellen i
luktbildet hunden benytter seg av. En
erfaren hund trenger 2 – 5 etterfølgende fotavtrykk for å retningsbestemme
sporet. Dette greide hundene i forsøket både på gress og asfalt.
Teorien til forskerne var da at fotavtrykket lukter mer desto ferskere det
var. En alternativ forklaring var at tidligere fotavtrykk luktet mer enn nye.
Politihunden nr 4-2018

–

17

Dette fordi de hadde vært under påvirkning av miljøet over lengre tid og
derfor luktet mer «råttent». Uansett
hvilken teori man ønsker å tro på, lukter hunden denne nyanseforskjellen og
bestemmer retningen på sporet.
FUNKSJONER I HUNDEN SOM
PÅVIRKER SPORINNLÆRING
Som ovenfor nevnt er sporing noe som
ligger dypt nedarvet i hundens DNA.
Selv om dette er naturlig for hunden,
vil den alltid forsøke å benytte seg av
mindre arbeidskrevende sanser/metoder for å finne slutten av sporet. Det
aller mest økonomiske for hunden er å
ta slutten av sporet på syn eller hørsel.
Lykkes den ikke med dette vil den naturlig forsøke seg med et overværssøk.
Det å gå spor er tungt og arbeidskrevende. Hvordan kan vi så «lure» hunden til å begynne direkte på spor som
metode når vi ber om det?
Noen hunder kan ha høye terskelverdier mens andre lave verdier for å utløse sporadferd. Hvor mye motivasjon
som kreves, avhenger av disse verdiene. Terskelverdiene har en kontrollfunksjon. De er med på å bremse at
en handling utløses. Motivasjonen skal
ha den motsatte funksjonen. Den skal
være med på å overvinne denne terskelen og sette adferden i gang.
Her må vi spille på funksjoner som bor i
hunden samt tilføre riktig mengde motivasjon for å «trumfe» de lettere metodene. Vi benytter oss av hundens jaktlyst,
kamplyst, søkslyst, flokk tilhørighet
med mer. Vi tilfører en riktig mengde
motivasjon i form av belønning for å gi
positive assosiasjoner med å spore.
Noe av motivasjonen i hunden er
medfødt, og kan eksemplifiseres med
hundens tilbøyelighet til å jakte. Det
er en syklisk motivasjon som er individuelt og kan være avhengig av
hundens «dagsform». Den delen av
motivasjonen vi ofte benytter oss av
i hundetrening, er ervervet og miljø/
situasjonsbestemt. Her handler det om
å gi hunden positive assosiasjoner til
adferd, steder, rutiner med mer. Dette
må gjøres gjentatte ganger over tid.
Motivasjonen bør være høy, men vi
må påse at den ikke slår over i for
18
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mye stress. For mye stress kan føre til
at hunden presterer dårligere. Riktig
mengde motivasjon og riktig mengde
stress vil være den perfekte kombinasjonen for å skape en god sporhund.
Den velkjente Gauskurven er gjeldende på hunder så vel som mennesker.
INNLÆRING AV SPOR
Det finnes mange måter å introdusere
hunden for spor. Under følger noen av
metodene.
SPONTANSPOR
Spontanspor er ofte det første man
prøver. Man går et spor i et område
man går tur. En må ta høyde for underlag, temperatur, vindstyrke og retning
med mer. Når sporet er lagt går man
minimum 100 meter før man krysser
sporet. Dette for å «gå ned hunden».
Dersom hunden spontant slår på sporet og følger det, følg på hunden og
forsterk med belønning på slutten.
Dette skal være gøy og lystbetont. Går
hunden over sporet snur du og krysser
sporet lenger oppe. Dette kan gjentas
flere ganger.
Dette var det første jeg forsøkte med
Kaizer. Jeg forsøkte 6 – 8 spontanspor
før jeg bestemte meg for å prøve andre
metoder. Kaizer fattet liten interesse
for det kryssende sporet.
MOTIVASJONSSPOR/
SYNSPÅVIRKNING
Dette er en form for innlæring som
kan generere veldig mye motivasjon.
Hunden får en enorm forventning til
slutten. Det var denne metoden jeg
benyttet meg av med Kaizer. Jeg utstyrte makker med en ryggsekk med
pølsebiter og en myriade av hundens
favoritt leker. Han fikk kikke og snuse
i denne før makker tok med seg sekken
og plutselig sprang til skogs og ble borte. Kaizer fikk da en veldig motivasjon
til å finne makker. I det vi kom forbi
første buskas var makker borte. Kaizer
bestemte seg da for å forsøke å følge det
ferske sporet som han fant på bakken
for å se om dette kunne lede til makker. Det gjorde sporet, og Kaizer fikk
stupe oppi sekken. Han spiste pølse og
herje fritt med lekene mens vi jublet.
Denne påvirkningen ble tatt bort etter

tre spor. Dette fordi det var en veldig
sterk motivasjon for hunden. Kanskje
for sterk. Jeg fikk en hund som hadde
for store forventninger til slutten og
derfor hadde for stor fremdrift. Han
ble unøyaktig og slurvet i sporet. Det
kunne virke som han sjanset på at han
ville finne igjen sporet lenger fremme
dersom han fikk sportap.
Jeg ble nødt til å gjøre noe med denne adferden. Jeg benyttet meg av flere
metoder med mer eller mindre hell for
å bremse hunden i sporet. Det første
jeg gjorde var å legge næring i sporet.
Hunden fikk belønning i sporet ved
hjelp av pølsebiter like etter en vinkel.
Positiv forsterkning for å være mer
nøyaktig.
Videre benyttet jeg meg av negativ
straff. Dersom hunden var unøyaktig
og «løp» over en vinkel fikk han ikke
gå spor. Vi stoppet opp og gikk tilbake til bilen. Det ble ikke noe slutt på
sporet med den feiringen det innebar.
Jeg forsøkte også fysisk å holde hunden tilbake. Jeg fungerte som en 100
kg dregg, som skapte en masse stress
og frustrasjon hos hunden. Da jeg endelig forstod at dette var feil forsøkte
jeg å gi hunden større fart og mer line.
Dette kombinert med de andre metodene gjorde at jeg fikk en ok sporhund.
Han hadde fortsatt stor fart i starten
av sporet, men han ble mer nøyaktig.
Mer nøyaktig på grunn av virkemidlene positiv forsterking (pølsebit) og
negativ straff (ingen slutt og feiring på
sporet).
NÆRINGSSPOR
Det finnes flere andre inngangsporter
for å få hunden til å forstå sporadferd.
Man kan benytte seg av næringsspor.
Her kan man for eksempel legge pølsebiter i fotavtrykkene for å skape forventninger til underlaget. Følger man
lukten av fotavtrykk, får man mat med
det samme. Etter hvert som adferden
begynner å sitte øker man avstanden
mellom pølsebitene for så å ta de helt
bort. Denne metoden kan også benyttes for å bremse hunder som holder for
høy fart i sporet eller som er ukonsentrerte. Som ovenfor nevnt benyttet jeg
dette for å reparere feil sporadferd.

DIREKTE PÅSETT
Videre benyttet jeg meg lenge av direkte påsett. Jeg laget en fertgrop som
luktet mye. Før jeg gikk sporet, la jeg
hunden ned en halv meter før fertgropen. I det jeg så at hunden begynte å
snuse og strekke seg mot fertgropen lot
jeg ham gå.
MOMENTER VED INNLÆRING
Her handler det om kvalitet og nøye
planlegging. Ha med riktig utstyr.
Man må ta høyde for underlaget,
vindstyrke og retning. Det er viktig å
vite nøyaktig hvor sporet går. Merke
det eller bruke GPS. La hunden jobbe mest mulig selvstendig og forstyrre
den minst mulig. Prøve å holde hastigheten i sporet på et nivå som gjør at
hunden rekker å få med seg retningsendringer.
Hva gjør man med sportap? Stå i ro
og la hunden utrede? Eventuelt rygge tilbake mens hunden utreder? Hva
som fungerer ved sportap er nok veldig
individuelt. For min del fungerte det
best å la hunden få mye line. Jeg forsøkte ikke å styre hunden med linen,
men stå helt i ro. Får hunden et sportap som den ikke klarer å hente inn,
eller går forbi slutten går man et nytt
spor. Legg gjerne opp treningen med

flere spor. Lykkes man med de to første kan man gjerne la det tredje ligge.
Det er viktig å avslutte med at hunden
lykkes. Kanskje viktigs av alt, ikke bli
sint på hunden når den ikke lykkes.
LENGDE, VINKLER, LIGGETID
Når grunnleggende sporadferd er etablert er det på tide å utfordre hunden. Her handler det først og fremst
om kvalitet foran kvantitet. Det første man begynner med er lengden på
sporet. Her handler det om å skape utholdenhet i sporet. Man skal kreve at
hunden konsentrerer seg over tid. Etter hvert legger man gradvis på vinkler.
Trappespor der hunden ikke finner
sporet igjen ved å gå rett frem er en
mulighet. Krev konsentrasjon av hunden. Går den over vinkelen og sjanser
på å finne igjen sporet lenger fremme
er det bare å avslutte og gå i bilen. Etter en stund lærer hunden at det ikke
blir belønning før den er nøye nok til
å gå vinkelen. For å forsterke dette kan
det være lurt å legge funn/pølsebit etter vinkelen. Når dette begynner å bli
etablert er det tid for å øke liggetiden
på sporet. Man kan gjerne da gå tilbake på både vinkler og lengde i en
periode.
Det vanskeligste av alt i trening av

hund er gjerne det å gå tilbake. En lett
oppgave en gang i blant er med på å
motivere hunden.
AVSLUTNING
Det å skape en god sporhund har for
meg vært en øvelse i å lære seg å takle
nederlag. Hunden må først og fremst
ha det i seg. Det hadde Kaizer. Videre må man forstå hva hunden trenger
for å utvikle dette. Her er det mange
fallgruver. Jeg syns det var og er vanskelig å lese hundens signaler mens vi
kjempet oss frem mot slutten av sporet. Hva trengte Kaizer for å mestre
sporet? Spør man 10 erfarne hundeførere får man 10 forskjellige svar. Jeg
har prøvd, feilet og lykkes litt om hverandre. Det har vært og er både utfordrende og spennende med spor.
Et av de siste sporene jeg gikk med
Kaizer før jeg dro på samling 4 var
1500 meter og 4 timer og 45 minutter
gammelt. Det gikk som en drøm.
REFERANSER:
Din Hund som valp og unghund:
Sven og Gunvor Jærverud
Din hund fortsetter:
Sven og Gunvor Jærverud
En nese for alt.: Frank Rosell
PHS undervisningsmateriell: Phs
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Bruken av

POLITIETS LAVINEHUNDER
TEKST OG FOTO: John T

På landsbasis er det ca. 40 godkjente politihunder med tilleggs utdanning
på lavine. Tallet har vært passe stabilt de senere år, og de fleste politidistriktene med en passe normal
vinter og noen fjellpartier har en eller flere godkjente hunder i sitt politidistrikt.
Ut fra antall oppdrag og aktivitet i
vinterfjellet, er det det enkelte politidistrikt som selv bestemmer om denne tilleggsutdanningen skal være på en
eller flere hunder. Det er ressurskrevende, både i form av økonomi (les
fravær på jobb for hundefører) og ikke
minst at det krever flere enn bare en
hundefører for å klare å gjennomføre
treninger/samlinger.
For en hundefører som første gang
godkjenner på lavine, får man en startpakke fra PHS på til sammen 3 uker,
20
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delt på 2 moduler. Men både i forkant
og mellom disse ukene, krever det et
apparat for å nå et visst nivå for å klare en eksamen den siste uken. I mange
politidistrikt er det mange hundeførere
som etter endt godkjenning ikke lengre får utvikle hund og fører i faget, da
dette naturlig nok krever mye ressurser.
Som instruktør og dommer på nevnte
fagfelt har jeg i mange år stilt spørsmålet med poenget med å bruke såpass
mye ressurser på å nå en godkjenning,
når ekvipasjen ikke får muligheten til

å løfte seg et hakk videre innenfor faget. Når hundeførerne arbeider ute i
et skred, har våre samarbeidspartnere
store forventninger til hundeførerne.
Både til funn av savnede, men også som
Politi og som skal kunne lede en operasjon. For de involverte kan det fremstå
som kaotisk i en startfase hvor man på
en mest mulig effektiv måte både skal
prøve å finne savnede, organisere samt
ivareta sikkerheten til andre.
Til dette kreves det mer kunnskap, og
naturlig nok erfaring enn hva man får

bor i nærheten av skadestedet. Men
som skrevet tidligere så må også egne
ressurser varsles omgående. Hvilket
transportmiddel som skal benyttes for
å få ressurser raskest mulig ut, er etter
min mening helikopter. Men det fordrer igjen at man også har gode rutiner
for dette, og helst har samtrent med
crewet slik at man har en felles forståelse for slike type oppdrag.

gjennom PHS systemet. Kost/nytte
er et velkjent begrep i vår etat. Hva får
man igjen for det man investerer? Jeg er
av den oppfatning av at når man har bestemt seg for å legge på lavineutdanning
på sine ekvipasjer, så må det også sørges
for at nivået etter godkjenningen ivaretas. Dette gjennom videreutvikling gjennom eget fag. Praktisk trening sammen
med egen hundegruppe, trening og
samøvelse sammen med eksterne samarbeidspartnere, eksterne kurs med påfyll
av faget er noe som gjør at ekvipasjen
føler større trygghet de få gangene de
blir brukt i et slikt type oppdrag. Bruk
av tekniske hjelpemidler, egensikkerhet,
hypotermi og skredfarevurderinger er
sentrale faktorer for at man skal kunne
lykkes i en slik type jobb.
Så er det et annet moment som jeg
mener er viktig å belyse. Hvordan er
varslingsrutinene i de forskjellige politidistriktene? Jeg kjenner godt til disse,
og blir passe overrasket hver gang dette
diskutertes. Hvis man har et ønske om
å benytte egen ressurs i et skred, så må
man ha riktige rutiner også innenfor

dette fagfeltet. Man har hørt mange
skrekkhistorier om hundeførere som
har vært på jobb når det har innkommet melding om skred, og ikke blitt
varslet. Mange har ikke rutiner for
hvordan man raskest mulig skal får
ressursen ut til skadestedet, og det ender i mange tilfeller med at ekvipasjen
ikke kommer seg ut.
Ekvipasjen er som et kinderegg; hundefører, gravemannskap og ikke minst
operasjonssentralens øyne på skadestedet. Langt til fjells er det sjelden man
får transportert inn en innsatsleder
i en første fase. Da er det kjekt å ha
noen fra Politiet for å ivareta denne
funksjonen også.
ENKLE GREP
Jeg er av den oppfatning at med enkle grep kan man gjøre ressursen mer
og bedre tilgjengelig. Men tjenesten
må selges inn til operasjonssentralen,
som i de fleste tilfeller både mottar
melding, og iverksetter varsling og utkalling. Frivillige blir ofte tidlig varslet, og helst de som er lokalkjent og

Rutinebeskrivelser/skredkort hvor det
klart fremgår hvem som skal prioriteres ved en varsling burde etter min
mening være innlysende for alle operasjonssentraler.
FRR, (felles ressursregister) er et datasystem hvor man har alle tilgjengelige
ressurser liggende inne på et kartverk,
uavhengig av type hendelse. Sist vinter
ble alle lavinehund ekvipasjer lagt inn i
dette registret. Med en App kan den enkelte hundefører oppdatere sin posisjon
slik at operasjonssentralen på kartet kan
se hvilken ekvipasje som er nærmest et
skadested, og dermed også bruke egne
ressurser på en mer effektiv måte.
Det går mot en ny vinter, og det eneste
som er sikkert, er at det i vinterfjellet og denne sesongen kommer til å
gå skred. I skrivende stund (slutten
av september), har vi hatt et skred i
Tromsø hvor en person ble tatt.
Jeg har et uttrykt ønske og håp om at
med sammenslåing av gamle politidistrikter til færre og mer robuste distrikter,
også skal bli enda mer profesjonell slik
at man med gode rutiner tidlig får utkalt
også egne ressurser til skred oppdrag.
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VANNSØK

Vannsøk har jeg stiftet bekjentskap med
gjennom Norske Redningshunder.
TEKST OG FOTO: MARIT OG ROCCO

I forbindelse med en leteaksjon etter
en savnet, ble det søkt med hunder og
fotfolk.
Politiet ledet og koordinerte aksjonen,
og hadde fremskutt KO i leteområdet
som lå et stykke inne på fjellet. Sist sett
posisjon var ved teltet der vedkommende var savnet fra.
Det ble søkt med hunder og fotfolk ut
fra sist sett og langs tenkelige ferdselsårer og steder den savnede kunne ha gått
og falt og skadet seg.
Ut på dagen søker hundene av området
rundt vannet som lå ved leirplassen. En
av hundene gikk en sløyfe i terrenget og
endte opp med å stå å være utover vannet. Om hunden meldte med halsmelding husker jeg ikke, men indikasjonen
fra hunden var så sterk, den ble stående
og være og ha fokus utover vannet.
Hunden var overbevist om at det var
noe der ute.
Hundeføreren meldte dette til politiet,
22
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og det ble satt i gang ressurser for å få
fraktet en båt opp til stedet. Båten ble
fløyet inn sammen med dykkere fra
brann og redning.
Dykkere tok utgangspunkt i hundens
markering på land, og fant et klesplagg
i vannet.
Ut fra dette konsentrerte man nå
egnede hunderessurser i søk på vann fra
båt. Hunden og føreren satt i baugen
på båten, mens de søkte i motvind. For
å kvalitetssikre søket, søkte de en og en,
uten å vite hva forrige ekvipasje hadde
gjort av eventuelle markeringer.
3 av 3 hunder markerte på samme sted
i vannet. Posisjonene ble plottet på
GPS og etter at hundene hadde søkt
ferdig gikk dykkerne i vannet og søkte
visuelt.
Bunnforholdene i vannet var vanskelige
med mye vekster, og sikten var dårlig. I
tillegg hadde det begynt å bli skjømt da
dykkeren startet med sine søk.

Første dag ble det ikke gjort funn fra
dykkerne.
Dag 2 fortsatte dykkeren søket sitt i
vannet ut fra koordinatene hundene
hadde markert på, og etter flere søk
gjorde de funn. Den savnede ble funnet
på bunnen av vannet.
Den savnede var omkommet. Hva som
hadde skjedd får man aldri vite, men de
pårørende fikk i alle fall en avslutning
og en grav å gå til.

HUNDENS MARKERING

Hadde den savnede blitt funnet hvis
ikke hundene og hundeførerne hadde
stolt på hundenes markeringer? Og ikke
minst, at politiet og brann og redning
hadde tro på markeringene?
Hundenes markering på fra land og i
båt vil kanskje ikke bli 100% rett over
funnsted på grunn av fertens bevegelse
i strømninger i vannet og vind på
overflaten. MEN, de gir dykkerne et
avgrenset område å søke i. Alternativet

for dykkerne var å avsøke hele vannet
kvadratmeter for kvadratmeter. Det
ville tatt tid…

været ned mot overflaten over dykkeren,
slapp dykkeren opp en ball, og viste seg
deretter for hunden. Megabonus!!

De andre hundene pukket samtlige
gjenstander. Gjenstandene hadde menneskefert og lå på 6-25 meter dypt.

Jeg vet ikke hvilke tanker en dykker har
når han søker, og hvor mye de egentlig
ser. Men når man vet at det er noe der,
søker man kanskje enda nøyere og mer
innbitt enn om det er 50% sannsyn-

Da jeg kom inn i opplegget, hadde
dykkerne forlatt. Men det var lagt gjenstander i vannet. Bikkja mi startet sin
karriere i politiet som en bilsyk kandidat, og har ikke likt transportmetoder

Jeg har selvsagt testet dette ut på
Rocco også. Han skal godkjennes på
redning(rundering og teig) og har
halsmelding. Jeg senket ned klær i
en innsjø, ikke særlig
dypt. Han slo på det
fra land, lokaliserte
og markerte med hals
«rett over» gjenstanden
på en brygge. Andre
gjenstander svømte han
ut på og sirkulerte over
gjenstanden og forsøkte
bite i vannflata over
gjenstanden. Definitivt
noe der ja!

lighet for at det er noe der? Min hjerne
er nok i alle fall sånn? Vet jeg at jeg la
bilnøklene i skuffa leiter jeg bedre enn
om den kanskje muligens er der?
Hvor mye trening kreves det for å få en
hund til å markere på personer/gjenstander som ligger i vann?
Jeg har måtte selvfølgelig hive meg med
NRH på vannsøkstrening! Den første
helgen de trente hadde jeg selvfølgelig
arbeid, og fikk ikke vært med på hele
opplegget, men deler av det.
Første økta trente de hundene på å
kjøre båt. Dette for å avdekke hvor mye
kapasitet hundene brukte for å bare
eksistere i båten. Hunder som stresset
og kavet og brukte mye ressurser på å
eksistere ville kanskje aldri bli en super
vannsøkshund?
Deretter hadde de en dykker under
vann. Når hunden viste interesse og

som innebærer humping og dumping..
Jeg var skeptisk.
Da bikkja skulle få prøve seg, var det
blikkstille vann og vist pokker fungerte
det. Ingen halsmelding, men hun været
og fulgte ferten med nesen og strakte
seg ned mot vannflata – belønning!
Deretter fikk vi prøve oss på søk langs
land med gjenstander ute i vannet. Bikkja fulgte opp ferten og vasset ut og ble
stående med fokus mot gjenstanden(ikke synlig, bare fert).
Senere trente de sammen med brann og
redning. Dykkerne deres hadde lagt ut
6 gjenstander i en bukt i havet på 400
x 400 meter. Hundeførerne viste ikke
hvor gjenstandene lå. Min hund plukket 3 gjenstander – det var bølger og
skvulp, så hun var på ingen måte svært
komfortabel… Men jeg kunne med
sikkerhet plukke ut 3 områder med stor
interesse.

Nå tror jeg på ingen
måte at å svømme
rundt i vannet i NordNorge er en aktivitet
som er forbeholdt
dager under 25 grader
og sol, med tanke på
energibruk og risiko
for vannhale, men
han valgte å løse
oppgaven slik.
Jeg har mer tro på søk fra land og
båt med tanke på siker posisjonering,
sikkerhet og hundens ressursbruk.
Den kan søke lengre fra land og båt
med innlagte pauser. Kjenn din hunds
ressurser og kapasiteter!
Svenskene har egne liksøkshunder som
er sertifisert på dette, og jeg skal ikke
undergrave deres kompetanse. MEN
det er mange leiteaksjoner i tilknytning
til vann, så det handler jo mest om å
testet det ut så du vet hvilke ressurser
hunden har og hvordan den reagerer?
Har man en miljøsterk hund med konsentrasjon og fokus, handler det jo bare
om å gi hunden forventninger til funn
i vann? MEN som alt annet, det må
jo trenes på. Så da kommer kost nytte
verdien inn.. Men dersom vi finner
EN savnet i vann vil det være verdt alle
treningstimene.
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SØKSUTVIKLING PÅ KONG
og utbytte i praktisk tjeneste
TEKST OG FOTO: Kim og Kilo

Jeg jobber som hundefører ved Harstad politistasjon, i Troms politidistrikt.
Jeg ble rekruttert som narkotikahundefører høsten 2015. Jeg ble tipset fra en
tidligere kollega om at hans tjenestehund var brukt i avl, og at kullet nå var testet
med gode resultater. I utgangspunktet passet det særdeles dårlig med ny hund,
da jeg akkurat hadde fått mitt første barn. (Noe jeg for øvrig var mindre
forberedt på enn det å få en ny hund)
Nå var gode råd dyre, og jeg forberedte
meg som om jeg skulle i debatt på direktesendt tv, eneste forskjellen var at mot
debattant ikke var Per Ståle Lønning,
men min egen samboer som var nybakt
mor. Søkemotoren i Google gikk varm,
og det var mye nytt for alle parter.

Noe må ha truffet, for når datteren
min var 1 måned, reiste jeg til Bodø
og hentet Kilo som jeg valgte å kalle
hunden min. Jeg husker ikke detaljene
i avtalen som ble inngått for snart 3 år
siden, men pengene som kom inn når
Kilo ble godkjent ble ikke gamle.

Om distriktet gjorde rett i seleksjon
av hundefører skal jeg ikke si så mye
om, men Politihøgskolen har et motto
som heter; ”Kan tenke når andre tanker har låst seg”.

Oppstart på utdanningen var januar
2016, og etter samtale med tidligere
hundeførere forsto jeg at mye var endret i utdanningen. Den største endringen er kanskje at størsteparten av
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søksutviklingen nå skjer med kong
og kongbiter. Tidligere mente mange
at hundene burde preges av hasjlukt
nærmest i valpekassen, og hasjbesmittede sokker var supert å bruke som
belønning. Om det funket eller ikke
har jeg ikke forutsetning for å mene
noe om, men jeg har forstått at en del
hundeførere enda sverger til denne
metoden. Jeg har som sagt ikke benyttet denne metoden selv, men ønsker
og dele mine erfaringer med innlæring
ved bruk av kong.

I dag preges alle politihunder ved hjelp
av kong. Man bruker tid på å jobbe
med kongen som forsterker, og gjøre
den betydningsfull for hunden. Kongen viser seg å være en morsom belønning for mange hunder. Man kan
kaste den, og på grunn av utformingen
spretter den også noe varierende som
hunden ofte syns er artig. Man kan
også ha tau i den for å kampe med
hunden. Når man har jobbet en stund
med å få kongen betydningsfull, så
starter også søksutviklingen. Denne er
mye lik både for patrulje og narkotikahunder, og går egentlig ut på at man lar
hunden søke etter kong i alle slags mulige miljøer. Etter min mening er det
mest positive med bruk av kong kontra
narkotika under søksutvikling at:
1. Man søksutvikler på noe som
hunden allerede har et sterkt forhold til, noe den er villig til å gå i
krigen for.
2. Man slipper å være redd for at narkotikaen blir borte, stjålet, funnet
av barn, dyr etc.
3. Før markeringene sitter skikkelig
slipper man å være redd for forgiftning dersom hunden får i seg
narkotika, slik at HMS knyttet til
hunden blir bedre ivaretatt.
4. Man kan i større grad variere størrelse på utlegg, liggetid, områder
etc, da man kan legge ut kong/
kongbiter i offentlige rom og la
det ligge uten å være bekymret for
at dette blir borte, eller noen blir
skadet. Fleksibiliteten blir mye
større når vi trener, vi er tilgjengelige hele tiden, og kan ta akutte
oppdrag uten å måtte samle inn
det vi trener på.
SØKSUTVIKLING
Under søksutviklingen brukte jeg
under ordinære lufteturer å legge ut
kong/kongbiter på forhånd. Dette
gjorde jeg i alle mulige slags miljø, for
eksempel lufteområder, sentrum, uteplasser, transportetapper osv. Tanken
var at hunden skulle ha på nesen selv

om den ikke ble satt i søk ved hjelp
av tegn og signaler. Om jeg av ulike
årsaker ikke fikk samlet utleggene
inn, eller det ble borte, var det heller
ikke noe krise. Søksutviklingen kunne videreføres til stort sett alle mulige
scenarier, og jeg forsøkte det også etterhvert på mennesker.
Etter at Kilo ble godkjent narkotikahund, bruker jeg i mange tilfeller besmittede gjenstander eller stickers, da
det gjør ting enklere i forhold til det
som er beskrevet ovenfor. Jeg har nå
begynt å trene på bevegelige luktbilder, og da er det greit at hunden har
en liten forståelse for det fra tidligere.
I Troms PD er vi en del av” Bry deg”
kampanjen til Norsk Narkotika Politiforening. Ifølge NNPFs egne sider
er hovedmålssetningen og gjøre utelivet mindre attraktivt for omsetning
av narkotika, redusere volds- og ordensproblemene og således øke sikkerheten for ansatte og gjester.
Fast makker er” Bry deg”- instruktør,
og sammen har vi fokus på fotpatruljer og oppsøke uteplasser, og Kilo er
naturlignok med. Den andre hundeføreren i Harstad har gjort flere beslag
knyttet til uteplasser, både pulver og
cannabis. Mine egne erfaringer, uten
å relatere til forskning, er at en del av
utelivsvold, overgrep og annen kriminalitet har sammenheng med rus. Alkohol ja, men ofte også narkotika. Det
er ingen tvil om at fotpatruljene har effekt, både med positive resultater med
funn av narkotika, men også tilbakemeldinger fra gjester og ansatte. Ofte
hører vi at det var noen gjester som
sprang når de så oss. Vedkommende
ble ikke tatt, men det blir mindre attraktivt å bruke/omsette narkotika på
uteplasser på grunn av oppdagelsesrisikoen, og da er jo målet allerede nådd.
Som nevnt jeg nå begynt å trene søk
etter narkotika på personer, og da kan
det etter min mening lønne seg å bruke besmittede gjenstander. Luktbilde

kan varieres, alt etter hvor mye man
ønsker det skal lukte. I innlæring som
for mitt vedkommende, så bruker jeg
et forholdsvis stort luktbilde. Jeg har
brukt svampaktige materialer på størrelse med en terning med godt resultat. De lukter omtrent like mye som
rent stoff, om ikke mer, og man kan da
lettere bruke ukjente figuranter uten å
være redd for om noe blir borte.
FORSKJELLIGE MILJØER
For at hunden skal fungere i alle miljøer, også med tanke på støy og folkemengder, må det trenes på konkret, og
vi trener derfor på plasser med større
folkeansamlinger som feks uteplasser. Da har vi på forhånd avtalt med
uteplasser og involverte at vi kommer
for å trene. Opp mot Straffeprosessen
har jeg også i bakhodet at hunden
ikke urettmessig ransaker andre personer. Jeg lar hunden jobbe selvstendig,
ser om han oppdager et luktbilde og
forfølger det til kilden. Jeg presenterer ikwwke søksområder/personer for
hunden, men lar han selv dra seg inn i
området. Lukter det narkotika vil han
dra seg mot kilden, hvis ikke, ja så gjør
han ikke det.
Sist arbeidshelg gjorde vi dette. Jeg
hadde gode kolleger som hadde gått
i forveien for å finne figuranter. Vi
begynte forsiktig, og avanserte etter
hvert. Selvtilliten til Kilo vokste etter
hvert som han fikk bekreftelser på riktig atferd. Det gikk ikke lenge før man
så en tydelig forventning knyttet til
folkemengder inne eller ute.
På et utested så jeg umiddelbart at Kilo
fikk noe i nesen da han fikk sin karakteristiske høye nese og haleføring og
travete gange. Joda, ganske kjapt fikk
han markering på foten til en dame
som sto i baren. Jeg fikk bekreftet av
en kollega om at det var riktig. Belønning, og en runde til alle gjestene for å
vise hvor flink han var, og deretter var
han klar igjen.
Ferden videre gikk til uteserveringen
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hvor han ganske kjapt markerte på
buksen til en annen gjest ved et stort
langbord. Nok en gang bekreftelse, og
samme atferd som sist. Jeg fikk beskjed
om at det var siste figurant, så vi var
på tur ut av lokalet. På tur ut var det
mange som hadde spørsmål, og etter
beste evne prøvde jeg å svare på det
som var. Plutselig dro Kilo under bordet, og med meg i andre enden av linen var det ikke direkte grasiøst. Det er
mulig egen sjef vil heve øyenbryn når
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jeg leverer inn regning på 3 mojito og
2 strawberry daiquiri fra en helgevakt.
Hunden gjorde i alle fall noe riktig, og
markerte nytt på buksen til en dame.
Hun og venninnen flirte nervøst og
sa noe sånn som om at det var bra vi
bare trente. Jeg belønnet og gikk bort
til kollegaene som bekreftet at det ikke
var flere figuranter. Det ble litt armer
og ben, og det var like før damen ble
pågrepet, før plutselig kollegaen min
gjenkjente damen som kveldens første

figurant. Hun hadde sagt hun var på
tur hjem, men hadde likevel gått inn
til de andre vennene en siste gang før
hun gikk.
Moralen er stol på hunden, og nyt
tiden med søksutvikling på kong.
Grunnlaget for det som kommer senere kan legges allerede her, og det blir
færre fallgruver.

TILBAKEBLIKK
NPHLS
pensjonistforening
ved Geir N. Halvorsen

Den siste tidens mediafokus på det faktum at det er lite synlig politi i gatene, bringer tankene
tilbake til de «gode, gamle dager». 20–30 år tilbake i tid var bil- og fot-patruljer den normale
arbeidsdag for ordens-styrken. Det var en periode hvor det ble sett på som viktig å være til stede i
bybildet, og hvor man fortsatt mente at den forebyggende effekten var så viktig at politikammerets
ledelse opererte med en minimumsstyrke ved alle stasjoner og avsnitt. Det ble tatt ut mannskap på
overtid for å dekke opp, dersom minimumsstyrke ikke var fulltallig. Det gjaldt også ved Hundetjenesten, som til en hver tid skulle ha en hundepatrulje på hjul. På belastede tjenestesett som kveldsog nattevakter i helgene, skulle det være to patruljer på jobb!
Ettersom det ikke alltid var akutte
oppdrag som måtte løses der og da,
var det også vanlig at hundeførerne
forlot bilen og gikk fotpatrulje med
hunden i belastede områder, noe vi
fikk positiv erfaring med.
Hos vår ledelse den gang (politkammeret/ justisdepartementet)
var det frykt for at hunde-patruljer i sentrum av byen ville skape
frykt, og kanskje fremprovosere
voldelige handlinger fra elementer
som ønsket å skape bråk! Dette
hadde nok sin bakgrunn i at det
opp gjennom årene hadde vært
satt inn politihunder i aksjoner og
demonstrasjoner hvor det var blitt

en del bitt-skader, noe som var en
naturlig og forutsigbar konsekvens
av oppdragets art.
Det var også en del skarpe oppdrag
for øvrig, hvor hundene ble brukt
i forbindelse med pågripelser som
førte til bittskader på den pågrepne!
Dette førte til at det ble reist spørsmål fra sentralt hold om behovet
for å utarbeide instrukser for bruk
av politihunder! Det ble også stilt
spørsmål ved om politihundene
i det hele tatt skulle kunne tas ut
av patruljebilen i byens sentrale
strøk, når det var mye publikum
ute, dersom det ikke var et konkret

oppdrag som skulle løses! Ja, det
var nok en viss skepsis hos vår
politiledelse den gang, noe som var
begrunnet i frykten for hva som
kunne skje. Det var tydelig at politihundene ble sett på som et skarpt
våpen, og man ønsket å utarbeide
en «våpenintruks» for bruk av hund
i polititjeneste. Det som ble glemt
var den forebyggende og trygghetsskapende effekt en politihund
kunne ha ute i gata!
Det ble klart for oss at det fra
sentralt hold kunne bli utformet
en instruks for bruk av politihund
i tjeneste, – i hovedsak basert på
frykt for uheldige episoder og med
lite fokus på den nytteeffekt et poPolitihunden nr 4-2018
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litikammer forøvrig ville ha av sine
politihunder!
På denne bakgrunn ble det fra vår
side iverksatt en del tiltak hvor vi
la vekt på samarbeid med byens
politistasjoner. Vi bisto disse med
patruljering i særlig belastede områder, hvor hundeførerne i stor grad
utførte tjenesten til fots. Dette ga
positiv respons, og endte med at vi
fra Hundetjenesten fikk anledning
til å holde møter med informasjon
og instruksjon for en del av den
øvrige ordensstyrken ved våre politistasjoner.
Men det ble fortsatt reist spørsmål
om effekten ved bruk av politihunder i denne form for tjeneste. Da
vi kom over en artikkel i et amerikansk tidsskrift fra 80-tallet – «En
hund på universitetsområdet»,
begynte det å forme seg noen ideer
om hvordan hunder kunne nyttes
effektivt også i politiets forebyggende arbeide. Artikkelen inneholdt
mange momenter som viste hvordan denne form for tjeneste, kunne
gjennomføres for å få støtte hos
egen ledelse samt at man oppnådde den preventive effekt som man
ønsket, og samtidig skape trygghet
både for publikum og egne mannskaper.
Det var da en av våre tjenestemenn,
Arne Erik Hennum, satte seg i
kontakt med Rådet For Arbeidslivstudier ved Universitetet i Oslo
og fikk positiv tilbakemelding. Jo,
de ville gjerne etablere en arbeidsgruppe, hvor søkelyset skulle settes
på bruken av våre politihunder og
effekten av disse i forebyggende
tjeneste/fotpatrulje. Politiførstebjentene Arne Erik Hennum og
Terje Kristiansen la forholdene til
rette for studiegruppen fra Rådet For Arbeidslivs32
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studier, som fulgte Hundetjenesten
i tre måneder i 1988. «I hundepatruljens fotspor» som forhåpentligvis vil være velkjent. I alle fall
førte den til at det ble satt skikkelig
fokus på politihundens kontaktskapende, trygghetskapende og
forebyggende effekt.
Selve rapporten kan vi komme
tilbake til i et senere nummer, men
denne gang vil vi gjengi artikkelen
fra det amerikanske tidskriftet.
Artikkelen ble oversatt og benyttet
som basis i det arbeidet som nå
(midt på 80-tallet) ble startet med
tanke på å få politihunden akseptert som et godt redskap, også i
forebyggende tjeneste.
En hund på Universitetsområdet
Utilstrekkelige pengemidler er
regelen, ikke unntaket, for mange
politienheter. Potensielt nyttige og
nyskapende programmer må ofte
sløyfes på grunn av økonomien.
Men uansett budsjettbegrensninger
kan en veltrenet og effektivt utnyttet politihundeenhet spare både tid
og penger for politiet, bedre den
generelle effektivitet og personalets
innsatsvilje og øke
servicen overfor publikum. Alt
dette – og mere til – har politiet
oppnådd på området ved Marylands Baltimore County-universitet.
Universitetsområdet ligger bare
noen minutter utenfor byen Baltimore, en kort kjøretur fra Washington D.C. Det ligger i landlige
omgivelser og har delvis beholdt
sin opprinnelige natur. En god del
av det 14 år gamle området består
fremdeles av udyrket og tett skogbevokst areal.
Å ta seg av situasjoner og problemer som oppstår på et 2.500 mål
stort område med en befolkning på

nesten 10.000 mennesker som bor,
lærer og arbeider der, er ikke noen
enkel oppgave, særlig når mengden
og turnusproblemer ofte begrenser
antallet uniformert politi i tjeneste
til tre personer. Ikke desto mindre
arbeider Universitetets politiavdeling på 19 medlemmer 24 timer i
døgnet hele året igjennom. Universitetet fortsetter å vokse og forandre
seg, og dets stadig økende befolkning er av natur vekslende. Fordi
universitetssamfunnet er noe for
seg selv, må lovhåndhevelsesprogrammet også være noe for seg selv,
og høyst fleksibelt for å imøtekomme behovet.
Universitetets økende bekymring
for trygghet og sikkerhet på området reflekterer et nasjonalt problem
basert på antallet alvorlige forbrytelser ved høyskoler og universiteter
over hele landet. Områdesamfunnet avspeiler tross alt ofte det
vanlige samfunn som omgir det.
Introduksjon av politihundeenhet
For effektivt å kunne møte områders lovhåndhevelsesutfordringer
og samtidig holde seg innen det
nokså begrensede budsjett, ble nylig en politihundeenhet introdusert.
Både hundeføreren og hunden ble
forflyttet fra områdets utkant hvor
de hadde arbeidet sammen som en
enhet i tre år.
Skjønt bruken av politihundeenheter ikke er enestående i lovhåndhevelsen, blir den ofte møtt med delte
meninger, og introduksjonen av en
politihundeenhet på et universitetsområde vil ha lett for å få samme
mottakelse.
Innvendingene i begynnelsen er
tallrike, og mange av dem har
sannsynligvis hindret en rekke
politistasjoner i å ta tanken på en
politihunde-enhet alvorlig. Fryk-

ten for samfunnets motstand og
reaksjon er et av de viktigste hindere. Motstridende vitneutsagn om
politihundens generelle effektivitet
og bekymringer vedrørende underhold, sivilt ansvar, kostnader og
misbruk er argumenter som stadig
tas i bruk.
Den første arrestasjonen politihundeenhet deltok i dreiet seg om et
narkotikabeslag på en sovesal. Som
man kunne vente, var studentenes
reaksjon blandet. Det var tydelig at tilstedeværelsen av en slik
enhet inne i bygningen hadde en
avskrekkende virkning på noen av
studentene, som betraktet episoden
som truende og skrekk-innjagende. Studentstyret støttet imidlertid
hunden og arrestasjonen. Studentstyreorganisasjonen og universitetets politikk gikk faktisk sammen
om å opprette et forum hvor
studentsamfunnet etter hvert ble
presentert for og kjent med en
rekke av medlemmene fra
politiet. Politihundeenheten deltok
i alle disse møtene.
De første ukene i tjeneste brukte
politihunde-enheten en god del
tid rundt på området med ganske
enkelt å være vennlig. Det å informere publikum om programmet
var en viktig del av operasjonens
begynnelsesfase. Enheten brukte
mesteparten av sin tid på å patruljere veiene, stiene og bygningene i
området. Da orienterings-perioden
var over, ble enheten satt på kveldsskiftet.
Like viktig var et orienteringsprogram for politiavdelingens
medlemmer som fikk vite hva
politihundeenheten kunne gjøre,
hva som var ventet av den og hva
de måtte unngå å gjøre. Til støtte

for denne viktige treningen ble
det føyet en klausul til politiavdelingens operasjonsmanual om når
og hvordan hunden skulle brukes.
Politi-folkene lærte fort at innlemmelse av hunden i avdelingen ville
føre til flere forbedringer – bedre
bygningssikkerhet, god massetjeneste, mer effektive arrestasjoner,
hurtigere og lettere sikring av bevis
og kontrabande, større trygghet for
politimennene, arbeidsbesparelse,
mer fleksibilitet og smidighet og
generell forbedring av servicen
overfor samfunnet.
Stort sett var publisiteten den nye
enheten fikk gunstig. Det sto artikler i universitetsavisen «The Catsonville Times» og i «The Baltimore
Su». Andre universitetsområder i
Baltimore/Washington-området var
svært interessert og ba om assistanse til å organisere et liknende
program. Politihunde-føreren
ble offentlig utpekt som instruktør ved Maryland Police Training
Commission, og utformet planer
for utvikling og trening av politihundeenheter til bruk ved universitetsområder. Samtidig fortsatte
hundens og hundeførerens arbeid.
Enheten trener minst to ganger i
måneden. Både Baltimore City og
Baltimore County politi stilte sine
utmerkede treningsfasiliteter til
rådighet for videreopplæring av vår
enhet.
Det er mange fordeler ved å bruke
en politihund. Enhver lovhåndhevelsesavdelings endelige mål, – det
være seg i by, politi, universitetspoliti eller andre, er å beskytte
liv og eiendom. Politihunden er
en positiv styrke når det gjelder
kriminalitetsprevensjon. Ved hjelp
av kjørende eller gående patruljer
har politihundeenhetene skapt en
følelse av allestedsnærværelse i

samfunnet. I tillegg må en potensiell forbryter ikke bare hamle opp
med veltrente politifolk, men også
med en veltrent hunds hurtighet og
evner. Og hva mere er, når samfunnet først vet at det finnes en slik
hund i nabolaget, synker antallet
vanlige gateforbrytelser som veskenapping, vandalisme, overfall, ran
og biltyverier fordi utøverne mister
motet når de vet at de risikerer å
møte en politihund og hundefører.
Lovhåndhevelsesfunksjoner
Selv om kriminalforebyggelse er
det primære mål, har politihunden
også en stor fordel når det gjelder
pågripelse, fordi meget av treningen
for en stor del har vært rettet inn
på angrepsprosedyrer.
Uansett hvor universitetet befinner
seg, er gjennomsøking av bygninger
en oppgave politiet før eller senere
står overfor. En politihundeenhet
opplært til å gjennomsøke bygninger
øker sjansen for oppdagelse og pågripelse. Hunden søker fortere, mer
metodisk og nøyaktig enn en mann,
slik at jobben blir gjort fortere og
med færre folk.
Av samme grunn er hunden også
nyttig ved oppsporing. Den vil
gjennomsøke området fortere og
nøyaktigere enn en politimann.
Hundens luktesans setter den i stand
til å finne sporet ved å lukte på et
våpen eller annet som den mistenkte
har tatt i, og dermed gjøre det lettere
å oppdage og pågripe ham. Dessuten vil hundens tilstedeværelse ofte
få den mistenkte til å overgi seg.
Det er faktisk vår erfaring at mistenkte har lettere for å overgi seg når
det er en hund til stede.
Bombetrusler forekommer usedvanlig ofte på universitetsområder. Derfor er en politihund som
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er trent i å oppdage sprengstoff
en ytterligere fordel. Sprengstoff
som er gjemt på et område, vil bli
funnet langt hurtigere og sikrere
av én hund enn av flere politifolk.
Vissheten om at hunden har denne
evnen har også lett for å ta motet
fra forbryterne. Derfor sier det seg
selv at bombeattentater vil avta, – et
annet bevis på at både oppdagelse
og forebyggelse kan tilskrives tilstedeværelsen av en politihundeenhet.
Den ulovlige bruk av farlige stoffer
(narkotika) er en stor utfordring for
alle politiavdelinger. Politihunden
er et effektivt svar på denne
utfordringen. Massetjeneste er
en annen side av hundetjenestens
fordeler fordi tilstedeværelsen av
politihunden er avskrekkende. Det
er for lenge siden fastslått at politihunden har en bemerkelses-verdig
beroligende effekt, og hjelper til å
spre aggressive menneskeforsamlinger. En politihundenhet virker
formidabel og profesjonell, og øker
sin politiavdelings troverdighet og
tyngde. Vanligvis øker dette image
publikums følelse av sikkerhet og
tillit til politiavdelingen.
Borgere som ofte beveger seg i politihunde-førerens patruljeområde
blir fort kjent med hunden og vet
hva den heter og hva føreren heter.
Det tar ikke lang tid før de klapper
hunden, snakker med føreren og
blir venner. På den måten virker
politiet mer som noen man kan ta
kontakt med, noen som er vennlig,
mindre truende og farlig. Et heldig
resultat av dette vennskapet er at
publikum betrakter politihunden
og hundeføreren som sin beskytter
og venn.
Ett av de trekk ved bruken av en
politihund som oftest blir oversett,
er fordelen ved innsparte mid34
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ler. Her ved UMBC bor hunden
sammen med føreren i hans hjem,
hvilket betyr at det ikke er nødvendig å betale for noen kennel.
De eneste utgifter politiet har er
penger til mat og medisiner og
treningsutstyr. Dette kommer på
ca. 1.000 dollars pr. år. Dette er
uhyre fordelaktig for et politikammer som har en strengt begrenset
bemanning. Ved å benytte en politihund med fører har man et ekstra
«mannskap» som koster svært lite.
En politihund kan aldri erstatte en
politimann, men hunden har hjulpet til med å øke vår bemanning
med hva vi betrakter som svært
rimelige omkostninger.
Vi har vært svært fornøyd med
vårt politihundelag. Enheten har
i betydelig grad økt vår kapasitet
når det gjelder lovhåndhevelse. Vi
er blitt mer effektive både når det
gjelder kriminalprevensjon, etterforskning og pågripelse ved hjelp
av vårt politihundeteam. Den
fleksibilitet laget har gitt oss når det
gjelder mobilitet og bemanning har
gjort det mulig for vårt politikammer å fungere mer effektivt enn før.
Et
suksessfullt program avhenger til
syvende og sist av de problemer
som eksisterer i området. Enten
det gjelder ettersøkning i området,
søk etter eksplosiver, søk i bygninger eller å skape vennskap, har
politihunden i sannhet vært et
nyttig tillegg ved vårt universitetspolitikammer.
Klipp fra gamle blader
Helt til slutt i dette bladet har vi
igjen hentet noen klipp fra Hundetjenesten på 70- og 80tallet. Tre av artiklene er skrevet
av våre hunde-førere i Oslo på
den tiden, Arne Bjelland, Sverre
Mostue og Geir Aase. Alt er gode

oppdrag som godt kan gjenfortelles. Men en av artiklene er skrevet
av Bjørn Bruland som var hundefører i Sarpsborg. Det oppdraget
han referer til er av en slik art at
vi syntes det var verdt å ta med i
bladet vårt. Her er det god erfaring
å ta med seg!
Med dette ønsker vi alle medlemmer i OPTK og lesere av bladet en
riktig God Jul og et Godt Nytt År!
Sporbevis som førte til domsfellelse
Av Bjørn Bruland
Undertegnede hadde trafikkontroll
sammen med pb. Hans Anonsen
og Hans Petter Hansen, Fredrikstad
politikammer, søndag den 22/5
-77. Kontrollstedet var Rolvøysund
bru. Klokken 01.15 kom en VW
personbil, noe eldre modell, kjørende fra Sarpsborg. Jeg ser at pb.
Hansen gjør stopptegn, men bilen
bare kjører forbi og fortsetter til
høyre mot Solliveien.
Jeg løp med en gang til bilen og
kjørte etter. I krysset ved Solliveien
hadde jeg ikke øyekontakt med
bilen. Da jeg så baklysene på en bil
i retning mot Solli kjørte jeg etter,
men det viste seg å være en Volvo
Amazon. Jeg kjørte da tilbake
sammen med pb. Hansen som også
hadde kommet til.
Noen meter syd for krysset med
Solliveien ble bilen funnet inne i en
hage, delvis skjult bak
beboelseshuset. Et tilbygg til huset
var revet slik at bilen hadde kjørt
over denne tomten. Det var ingen
personer å se, hverken i bilen eller
i den umiddelbare nærhet. Jeg
sendte ut min tjenestehund Ajax
med beskjed om å finne mannen.
Hunden løp med en gang forbi
bilen i dennes kjøreretning slik den

sto. Det blir parallelt med Visterflod og nordover. Bilen sto ti meter
fra elva.
Hunden løp innover i haven 10–12
meter før den bråstoppet og tok av
østover ned til elvekanten som lå 5–7 meter unna.
Tett ned til elvebredden bak et lite
kjerr ble to mistenkte funnet. De
påsto at det ikke var de som hadde
kjørt, men en tredje mann som
hadde løpt nordover i haven. Etter
å ha ransaket og plassert begge to i
politibilen, prøvde jeg med hunden
etter eventuelt sporutgang nordover
i hagen. Det var ikke antydning
til sporutgang. Hadde en tredje
mann løpt gjennom haven som de
mistenkte forklarte, ville hunden
markert sporet.
Hundens markerte stopp, og
markering av de to tyder også på at
det ikke var spor lenger innover i
hagen,
Jeg konfererte også med Hansen på
stedet som var meget sikker på at
det var en av de mistenkte som var
fører av bilen, da den ikke stoppet
oppe ved brua. Han mente bestemt at han gjenkjente den enes
hårfarge og fasong, likeledes hans
genser. Ut fra dette undersøkte vi
ikke mer på stedet.
Utdrag fra dommerprotokollen:
Spor – bevis Tiltalte har benektet
at det var han som førte bilen forbi
politiets stoppost ved sydenden av
Rolvsøysund bro, men retten legger
ikke særlig vekt på hans forklaring.
Vesentlig for rettens
vurdering har vært vitneforklaringene fra de to politimennene
som prøvde å stanse bilen, og som
senere pågrep tiltalte og hans forlovede. Vitnene har bl.a. forklart
hvordan en politihund søkte for å

finne den påståtte fører av bilen.
Politihunden fant imidlertid ingen
andre spor enn dem som ledet til
stedet der tiltalte og hans forlovede
ble funnet
Retten finner at tiltalte forsettlig
har handlet i strid med veitrafikklovens § 31, jfr. § 22 1. ledd
Rapport om pågripelse av tre personer etter sporsøk
Et nattsett for noen uker siden
kjørte jeg bil-patrulje Victor 30,
sammen med politioverkonstabel Terje Kristiansen.
Klokken 0250 kjørte vi Stortingsgata i Oslo, og ble der kontaktet av
en drosjesjåfør, uten bil, som kom
løpende mot oss. Han fortalte at
han hadde parkert sin drosjebil
utenfor en av Oslos restauranter
med motoren i gang, og gått inn
i restauranten for å snakke med
dørvakta. Da han kom ut igjen var
bilen, en rød Mercedes, borte.
Vi kontaktet Operasjonssentralen, som sendte ut melding til alle
patruljer samt til alle drosje-biler i
Oslo.
Det varte ikke lenge før en drosje
meldte at han lå på hjul utover mot
Drammensveien. «Jakta» gikk mot
bygrensa, og etter noen få
minutter kunne drosjesentralen melde at den aktuelle bilen var omringet
av drosjebiler like utenfor bygrensa,
men at biltyvene, tre gutter, hadde
løpt fra stedet. Vi hadde svært gunstig posisjon, så vi kjørte til stedet.
Vi fikk påvist stedet hvor guttene
hadde løpt, og pb. Terje Kristiansen
tok sin tjenestehund ut av bilen,
og satte den på spor. Hunden fikk
straks sporutgang, og fulgte sporet
inn i en hage, hvor den fant den

ene av biltyvene liggende på bakken inntil et gjerde.
Jeg tok min tjenestehund Pete og
søkte spor i motsatt retning, hvor
den ganske snart fikk sporutgang.
Den fulgte sporet langs en liten
skråning, over et gjerde, og inn
på et barnehage-område. Sporet
fortsatte videre over barnehage-området langs med og over et to meter
høyt gjerde som skjermet for jernbaneområdet. Sporet fortsatte mellom jernbaneskinnene i 300 meter,
for deretter å fortsette over et nytt
gjerde og inn på et lagerområde.
Hunden måtte løftes over de nevnte gjerdene, men det så ikke ut som
dette var noe forstyrrende moment.
I det jeg var i ferd med å klatre over
sistnevnte gjerde fikk jeg øye på de
to andre biltyvene i andre enden
av nevnte lagerområde, og de var
i ferd med å klatre over enda et
gjerde. Jeg ropte til guttene at de
skulle stanse ellers ville jeg slippe
hunden.
Denne ordren ble straks etterkommet. (Guttene fortalte etterpå at de
hadde hatt en
politihund i baken før.)
Hunden ble satt i bevoktning, og
det var ingen problemer med ransaking og påsetting av håndjern.
Alle de pågrepne ble transportert til
politihuset og satt i arrest, og alle
tre tilsto biltyveriet.
A.Bjelland
Veskenapping
I fjor sommer ble det meldt fra
lensmannskontoret i Lørenskog
til Hundetjenesten i Oslo, at det
hadde vært veskenapping ved LøPolitihunden nr 4-2018
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renskog stasjon og at to unge gutter
var stukket til skogs.
Politibetjent Kjell Sjødal og rapportskriveren rykket ut til stedet.
Klokken. 12.55 kom vi frem til
Limfabrikken ved Lørenskog Stasjon. To karer ved fabrikken opplyste at lensmannsfolka hadde vært
på stedet, men hadde reist igjen.
Imidlertid visste de stedet, hvor de
mistenkte hadde løpt til skogs, og
de påviste dette for oss. Jeg satte
min tjenestehund Bobb på sporet.
Den fulgte spor ned et lite dalsøkk
og langs en bekk.
Etter en stund, gravde hunden fram
ei veske som lå stukket under en
stein. (Det viste seg senere at vesken tilhørte klager i saken.) Hunden fortsatte å gå spor til det sluttet
ved Langvann. Sporet sluttet akkurat på et sted der det hadde ligget
en robåt. Jeg fikk kontakt med to
gutter i nærheten, som bekreftet at
de hadde sett to ungdommer ta en
båt for litt siden. Vitnene opplyste
at den ene av ungdommene hadde
mørkt, langt, krøllete hår. Den
andre skulle ha lyst, glatt hår.
Jeg fikk kontakt over radio med
Sjødal, og vi kjørte til andre enden
av Langvann. Her fant vi en robåt
forlatt. Årene var kastet ut i vannet. Igjen ble hunden satt på spor.
Den fulgte sporet langs en åker,
krysset en gangvei og ut i en ny
åker til vi kom frem til Strømsveien. Sporet gikk over Strømsveien
og oppover i skogen mot Skårerlia.
Jeg meldte stadig posisjoner over
radio til Sjødal og karene fra lensmannskontoret. Disse kjørte rundt
mot Skårerlia for å avskjære de
mistenkte. De mistenkte ble anholdt på en bussholdeplass under
Skårerlia. Sporet hunden fulgte
kom også ut mellom blokkene i
36
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Skårerlia.
Begge de mistenkte var bløte på
beina. De opplyste først at de
hadde reparert en motor-sykkel i
kjelleren til mistenkte, men etter å
ha undersøkt fotavtrykkene i båten
og i leira rundt båten, tilsto de mistenkte at det var dem som hadde
foretatt veskenappingen. Pengene
til klageren ble også funnet på de
mistenkte.
Sverre Mostue
Forsvinningsnummer
Mandag 27.1 75 kjørte jeg bilpatrulje «Hund», på tjenestesett 00–700
sammen med politibetjent Hide.
Klokken 0400 fikk vi anmodning
fra «A» politikammer om å assistere i
forbindelse med ettersøking etter X.
Vi reiste straks til stedet.
På lensmannskontoret fikk vi av en
lensmannsbetjent opplyst at X hadde forlatt sitt hjem klokken 0000.
Han var beruset og hadde sagt til
sin kone at han ville ta sitt liv. Han
hadde med seg en halv flaske 60%
brennevin. Lensmanns-betjenten
hadde fulgt sporet etter X fra hjemmet, gjennom skogen til det kom
ut på riksvegen nord for skolen.
Der mistet han sporet.
Etter konferanse med lensmannsbetjenten, ble vi enige om å starte
ettersøkingen fra skolen og sørover.
Lensmannsbetjenten ga oss en god
beskrivelse av Xs fotavtrykk, fotvinkel og skritt-lengde. Ved idrettsplassen, litt sør for skolen, fant vi
avtrykk som passet overens med
beskrivelsen. Han hadde tydeligvis
oppholdt seg i dette området noen
tid. Det var en del andre spor på
stedet, noe som gjorde at vi ikke
klarte å følge sporet. Vi brukte
derfor hundene til å rundere i om-

rådet. Dette ga negativt resultat.
Vi fortsatte med å søke etter sporet
på de stedene hvor han kunne ha
forlatt området.
På riksveien fant vi igjen sporet.
Det gikk sørover. Med ujevne
mellomrom konstaterte vi at det
var det rette sporet etter avtrykket i
snøen. Etter en stund tok sporet av
en sidevei mot øst, men det snudde
snart tilbake til riksveien og fortsatte der sørover.
50 meter lengre nord møtte vi en
veiskrape som hadde brøyta bort
sporet.
Vi måtte nå begynne på nytt med å
søke etter sporet langs riksveien og
på alle sideveiene. Omsider fant vi
igjen sporet. Det gikk 50 meter på
en sidevei i østlig retning, for så å
fortsette nordover gjennom skogen.
X hadde vært oppe på trappa til
flere av
hyttene i området, og muligens
også inne på gårds-plassen til et beboelseshus. Det kunne imidlertid
tyde på at han hadde gått samme veien tilbake. Vi gikk sporet
tilbake og fant nå et spor som gikk
rett ut på riksveien 50 meter sør for
krysset ved Bråten. Der fant vi X
liggende på motsatt side av veien,
vestsiden, halvannen meter fra
veikanten. Klokken var da 0710. X
var overstadig beruset, bevisstløs,
kald og forfrossen. Vi transporterte X til lensmannskontoret,
hvor folk fra hjelpekorpset overtok
behandlingen av ham inntil legen
kom. Da vi fant X var han delvis
overdekket av snø som hadde føyka
av fra veien. Dette gjorde ham noe
vanskelig å se for forbipasserende.
Geir Aase

Tusen takk
for din
investering
i nærmiljøet
i 2018!
Vi ønsker deg og dine
en riktig God Jul
og et
Godt Nytt År!
Med vennlig hilsen oss i
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