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Redaktøren har ordet

skrivende stund er det vinterferie i Sta-
vanger og når dette bladet kommer til 
leseren nærmer det seg påske. Det er 

stor skredfare over hele landet og flere av 
politiets lavinehunder er i beredskap og 
har vært på flere oppdrag. Like før vinter-
ferien ble en hel familie tatt av et snøskred 
i Sirdal og kort tid etter var en hundefører 
fra Sør- Vest politidistrikt på vei for å redde 
liv. Heldigvis ble familien reddet ut ganske
kjapt og ingen mistet livet.

Leif Erik, Agder politidistrikt, har skrevet 
en artikkel om lavinetrening på Svalbard 
og har gjort seg mange gode betraktninger.

Nordisk mesterskap for politihunder 2018 
er dessverre avlyst. Det viser seg at de dan-
ske hundeførerne ikke kunne delta grunnet 
andre oppdrag som er i samme tidsrom.

 Norsk Politi Hundelags Pensjonistforening 
har også skrevet noen ord til bladet. Denne 
foreningen ble stiftet 09.11.07 og det er in-
teressant å lese om hva som skjer på deres 
front. Kan tenke meg det er en god del gam-
le historier som gjenfortelles når de samles 
rundt bordet. Foreningen vil bidra fremov-
er i Politihunden med artikler fra «gamle 
dager».

Ellers kan dere lese om sporfanger og funn 
av narkotika, både på Mjøsa og andre sted-
er. Ikke minst en kjekk historie om et frieri 
utenom det vanlige.

Vil igjen takke Bille for nok en lærerik artik-
kel og takke de fra politiet som har skrevet 
gode og interessante artikler.

Leiv Kjetil
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Maskinentreprenørenes
forbund

Grønnegaten 40
2300 Hamar

Telefon 958 72 000
Skolegaten 41, 1723 Sarpsborg

Telefon 69 15 38 42, Telefaks 69 12 07 03

Telefon 478 88 090
E-post:magne@brannsystemer.no

ULLEREN VETERINÆRKONTOR
3656 Atrå, Telefon 35 09 73 81

Efjord Sjøhus AS, 8540 Ballangen
Telefon 76 92 82 40

Balsfjord Røde Kors Besøkstjeneste
v/ Lise Bakkevold, Vollan, 9040 Nordkjoasbotn

OTEK Nord-Troms
Postboks 214
9305 Finnsnes
Telefon 414 36 816 Postboks 14, 2401 Elverum

Telefon 62 41 14 39, 909 70 913,Telefaks 62 41 50 61

Meca
Voss Auto og Servicesenter AS

Strandaveien 500, 5710 Skulestadmo
Telefon 56 53 v05v 10

Ballerud Golf
Ballerud Golf og Treningssenter AS

Ballerud alle 1, 1363 Høvik
Telefon 67 10 61 10, www.ballerud.no

Geithus Fysikalske
Internatveien 1, 3360 Geithus, Telefon 32 78 10 15

Ulf R. Johansen, Per E. Svensen, Trine Borge
Solarium – Kveldstimer

Frakkagjerd, 5563 Førresfjorden, Telefon 52 77 39 00
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Christer Svanberg
støtter hundepatruljens viktige arbeid

Aloud AS, Professor Birkelands vei 27 A, 1081 Oslo
Telefon 907 45 003, www.aloud.no

Auto Service Lillestrøm AS
Depotgaten 10, 2000 Lillestrøm

Telefon 63 81 08 00

Brønnøy Veterinærklinikk DA
Salhus, 8900 Brønnøysund

Telefon 75 02 30 55

Nordtext Juhani Sovijarvi
Dragonstien 101, 1062 Oslo

Telefon 22 32 06 93

Alta Skiferlegging Nord AS
Balmig 21, 8208 Fauske

Telefon 478 80 000

BliFix Hårsenter
Sogndalsveien 121, 4645 Nodeland

Telefon 38 18 23 73

Byggopp – OK for bygg- og anleggsteknikk S&F
Postboks 572, 6803 Førde

Telefon 57 82 92 50

Helgeland Avfallsforedling Iks
Postboks 12395 Sentrum, 8602 Mo i Rana

Telefon 75 19 82 00

Vi støtter Norsk Politihundelag
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kjent for videre trening. Vi var nå (sånn ca)

halvveis til jeg, med rette, kan kalle meg hunde-

fører, og Valter kan kalle seg politihund.

I skrivende stund nærmer det seg samling III

for meg og Valter. Vi skal først gjennom en nivå-

kontroll, der vi blir sjekket om vi holder det

nivået som trengs for å komme med på kurs. Jeg

er helt sikker på at Valter vil gjøre det bra, om

ikke jeg ødelegger noe for ham, – for Valter er

flink.

Så en liten oppsummering på slutten:

– Jeg er superheldig som har blitt rekruttert som

hundefører. Jeg gleder meg til å dra på jobb hver

dag. Noe som også gjør at jeg nesten må bli

båret ut etter vakta.

– Jeg lurer fortsatt på om «Han er jammen liten

han der» var ment om meg eller om Valter

– Hvis denne artikkelen ikke gjør at jeg blir

skribent på heltid, satser jeg på at jeg og Valter

kommer oss gjennom utdanningsløpet, sånn at

jeg kan kalle meg hundefører og Valter politi-

hund. Da lover jeg å skrive en ny artikkel når vi

har hatt et spennende oppdrag som Valter har

løst.

24

Bad/Kjøkken – Dør/Vindu – Innredning – Ombygning og rehabilitering
Augestadveien 5A, 1413 Tårnåsen, Telefon 906 10 576

Fredrikstad kommune
Adm. avd.
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
Telefon 69 30 60 00, Telefaks 69 30 62 84

Nils Ankers gate 4, 1776 Halden
Telefon 69 17 86 10,Telefaks 69 17 86 20

Kalnes videregående skole, Sandtangen 85, 1712 Grålum
Telefon 69 13 60 00

Storvn. 77, Pb. 166, 1621 Gressvik, E-post:ckonsult@online.no
Telefon 69 39 92 10, 915 64 985, Telefaks 69 39 92 11

Tuneveien 2, 1710 Sarpsborg
Tlf. 69 51 36 60, faks 69 51 65 90, www.abcregnskap.net

Telefon 478 88 090
E-post:magne@brannsystemer.no Skolegaten 41, 1723 Sarpsborg

Telefon 69 15 38 42, Telefaks 69 12 07 03
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Selv om jeg har hatt mye fokus på generalisering
har jeg hele tiden hatt kontroll på hvem som står
figurant, hvordan de beveger seg, ca hvor sporet går,
hvor sporoppsøket skal starte, hvem som har gått
sporet, hvor slutten er og hvilke sko de har brukt. Vi
har kanskje sittet i samme bil, spist samme burgeren
til lunch og har på oss de samme klærne osv., osv.

Stor overgang
Dette gjør at det har blitt en stor overgang å komme
på oppdrag og ta ut hunden, som er stille på trening,
og høre at den piper og bjeffer på vei mot aktuell
leilighet, at sporutgangen er «her et sted», at
figuranten nå ikke alltid gjemmer seg i store lager-
lokaler, og at gjenstandene i gata nå kanskje ikke
ligger midt i sporet. Møtet med gata har vært
ganske annerledes enn hva jeg kanskje så for meg,
men ikke uoverkommelig.

På de oppdragene jeg og Larm har hatt er det
mye som fungerer, men også mange spørsmål som
står ubesvart. Biter han? Går han i halsmelding når
figuranten ikke er synlig og utilgjengelig? Markerer
han på gjenstander? Mange av spørsmålene vil vi
kanskje bruke litt tid på før vi får gode svar og
kanskje enda lengre tid før vi kan konkludere med
noe, men én ting er sikkert. Nå begynner den
praktiske treningen, nå skal vi bygge hund,og nå har
jeg virkelig fått merke at «det er nå det begynner, det
er nå det blir vanskelig og krevende».

Politihunden nr. 2–2017 side 17

Løvenskiold Gran A/S
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blandet fryd man fikk på seg utstyret og satte utfor.
Aller mest spent (nervøs?) var nok Max da han etter
hvert mistet kontaktet med underlaget, og vi var på
veg nedover bygget.

Etter noen oppstartsproblemer fikk vi etter hvert
inn teknikken, og ferden nedover veggen gikk over-
raskende smertefritt. Vel nede var det bare å få av
seg utstyret og sette Max i søk inne i bygget hvor en
person var gjemt under gulvet. Imponerende nok så
ikke Max ut til å ha blitt særlig preget av
rappelleringen, og etter hvert ble figuranten lokalisert.

Alle ekvipasjene kom seg gjennom rappellerings-
øvelsen uten varige mén og med et bredt smil om
munnen. Det var liten tvil om at dette ga mersmak!

Etter at momenttreninga var over var USAR-
perioden over for denne gang. Det er liten tvil om at
dette er en svært god, men krevende arbeidsmetode
for både hundeekvipasjer og redningsmannskaper.
Men utbyttet av treninga og viktigheten av arbeidet
er det liten tvil om. Dette kan redde liv!

side 34 Politihunden nr. 2–2017

Send bestillingen/forespørselen din på
E-post: Booking@taxibussen.no

Telefon 909 09 156 eller 416 00 056

Maskinentreprenør

Magne Opland
Vestersidvegen 180, 8658 Mosjøen

Telefon 75 18 87 74,Telefaks 75 17 25 41 Vesterålsgaten 136, 8403 Sortland, Telefon 76 12 03 40
www.caravanogbil.no – E-post: post@vcaravan.no

Bokføring, Forretningsførsel, EDB-tjenester, Årsoppgjør med selvangivelser, Momsoppgjør, Konsulenttjenester

Solheimveien 50, 1473 Skårer, Telefon 67 97 96 90, Telefaks 67 97 96 91

Kolomoen 904, 2337 Tangen
Telefon 62 57 69 50

www.tangendyrepark.no
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akkurat god plass i disse vognene og man skal ha full
kontroll på hendene til fangen.

Jeg ba kollegaen jeg hadde med meg, avgitt fra
ordensavdelingen, sette på vedkommende håndjern
med en gang mens jeg tok meg av Zanto. Av en
eller annen grunn ble det ikke satt på noen håndjern,
selv om jeg purret makkeren.

Den pågrepne ble ransaket og gjorde plutselig en
brå bevegelse og sa han holdt på å miste buksene.
Buksene var rimelig vasne og hang så vidt rundt
livet, så det virket ikke helt fjernt. Jeg var ferdig med
Zanto og irriterte meg over at det ikke ble funnet
noe på personen. Han hevdet selv at han luktet
narkotika etter å ha vært på besøk hos en kjenning.
Denne kjenningen fikk også et besøk etter hvert med
et fint beslag!

Jeg tok fra Zanto ballen, og vi gikk bortover
perrongen. Plutselig kjente jeg draget i førerlinen,
og der lå hunden på bakken og markerte på en god
ball med amfetamin en del meter fra der vi sto med
den pågrepne. Han hadde ingenting med dette å
gjøre, hevdet han.

Etter en stund erkjente han at han hadde kastet
det fra seg da han lot som om han mista buksen. Da
har han altså, i lynets hastighet, fisket frem en stor
ball med amfetamin fra trusen, og kastet dette flere
meter uten at min kollega fikk dette med seg. Derfor
er mottoet: alltid håndjern på med en gang!

Leiv Kjetil og Zanto

side 36 Politihunden nr. 2–2017

Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy
Telefon 996 92 862

Med Modum stiger sikkerheten

Telefon 920 82 110,Telefaks 72 88 87 11

Modum
BRANNSTIGER 

Youngs gate 4, 0181 Oslo
Telefon 22 41 20 06
Telefaks 22 41 20 56

International School of Bergen
Vilhelm Bjerknes vei 15, 5081 Bergen

Telefon 55 30 63 30, Telefaks 55 30 63 31
E-post: post@isob.no

Nesveien 2 B, 4700 Vennesla
Telefon 38 13 94 01 • Faks 38 15 85 55

– Gjensidig Forening –

(The Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association)

Postboks 1464 Vika, 0116 Oslo
Telefon 22 93 68 00, Telefaks 22 93 68 01

– på sporet av olje!
www.concedo.no

VEA AS
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Sko-tyven ble dømt, og fortjenesten av salget
er inndratt. Domfelte ble utvist fra Norge.

Dette er en gladhistorie hvor man ser effekten
av små forhold der man har lokalkunnskap, og får
muligheter til å følge det opp av lokal fremover-
lent ledelse som også ser mulighetene.

Men hadde ikke narkotikahunden Theo vært
med, hadde ikke historien endt slik. Her ble en
av bygdas omsettere stanset. Nasjonalt sett ikke
den største saken, men svært viktig i lokalmiljøet.

Det hører også med til historien av skoene ble
funnet hjemme hos tyven og er tilbakelevert til
butikken. Skoene var ikke tatt i bruk og butikk-
innehaveren var superfornøyd.
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Skarholmveien 10
5302 Strusshamn

Telefon 56 14 00 00
COAST CENTER BASE AS

Kystbasen Ågotnes, 5347 Ågotnes, Telefon 56 32 30 00
www.ccb.no

Damsgårdsveien 95, 5058 Bergen

Postboks 2348 Solheimsviken, 5824 Bergen

Telefon 55 34 17 70,Telefaks 55 34 32 32

E-post: bergen@metallco.com

SÅRHEIM
Gaupåsvegen 256, 5265 Ytre Arna

Telefon 900 46 501
E-post: jan.saarheim@hotmail.com

www.sarheimtransport.no
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Jeg ropte at tyven skulle legge seg ned. Dessverre

etterkom han ikke dette, og det oppsto derfor et

lite basketak mellom politiet og tyven. Jeg så

meg nødt til å kommandere min hund til å ta

kontroll på ham. Jeg og hunden dro derfor

personen ned på bakken, slik at han ikke skulle

rekke å skade oss. Ganske raskt fikk jeg også

bistand fra pb. Gunnerud. Etter relativt kort tid,

fikk vi kontroll på tyven, og han ble påsatt hånd-

jern. Det viste seg at tyven hadde fått noen

skader etter at politihunden bet ham. Tyven fikk

derfor et besøk hos legevakta i Ski, før han ble

transportert til sentralarresten hos politiet. Tyven

ble varetektsfengslet og venter i skrivende stund

på at saken skal komme opp for retten.

Etter at begge tyvene var tatt kontroll over,

fant vi alt tyvegodset de hadde forsøkt å gjemme.

Inne i tujahekken fant vi både navigasjon, ratt og

airbager fra flere BMWer. Denne gangen ble

heldigvis sakene oppklart, og politiet sparte

forsikringsselskapet for utbetaling av flere hundre

tusen kroner.

Nok et vellykket oppdrag utført av hunde-

tjenesten utført i samarbeid med flere andre

avdelinger. Med eller uten budsjett, – når

meldingen kommer, er vi klare og resultatene lar

ikke vente på seg.

Hundehilsen fra

Morten, Thomas, Yster og Kokkos

Haugesgate 17, 3019 Drammen, Telefon 32 83 63 50
Sandollen 24, 3058 Solbergmoen, Telefon 32 87 05 52

germart@frisurf.no – www.gerdmartinsen.no

Toms Elektrotavler
Mølleveien 4, 3490 Klokkarstua
Telefon , Telefaks 32 79 60 08

toms.elektro@gmail.com

Helgelandsmoen, 3512 Hønefoss
Telefon 481 12 220, Telefaks 32 13 53 21

www.lyseng.no

Teglverksveien 9 B, 3400 Lier
Telefon 32 24 41 80, www.kule-as.no
Postboks 616, 3412 Lierstranda

European Airlines Rob Mulder
Katrineåsveien, 3440 Røyken
Telefon 977 49 028 Engeneveien 7, 3475 Sætre

Telefon 32 27 86 00
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enne gangen er det kassereren som har fått oppdraget 
med å skrive en liten hilsen i Politihunden. Jeg vil da 
begynne med å gi ros til de hundelagene som har inn-

betalt sin medlemskontingent for 2018, og sendt inn oppdatert 
medlemsliste. Håper at de andre hundelagene følger etter i lø-
pet av kort tid.

I april skal Norsk Politihundelag avholde sitt landsmøte, og 
det er da å håpe at det er en engasjert forsamling med hun-
deførere som møter opp og kommer med innspill til hvordan 
Norsk Politihundelag skal driftes og være organisert i fremtid-
en. Er tiden med landsmøte hvert 3. år noe en nå kunne gå bort 
fra? Hva med å avhold et årsmøte hvert år i forbindelse med 
NM for politihunder?

Nordisk Mesterskap for politihunder skulle etter planen ar-
rangeres av Rogaland Politihundelag i løpet av uke 22, men 
nå har det kommet informasjon fra Danmark om at de ikke 
kunne frigi noen av sine hundeførere på grunn av diverse 
resurskrevende oppdrag i samme tidspunkt. De kom med 
forslag til nye dato senere på sommeren/høsten, men det pas-
set ikke for Sverige da de var opptatt med tilsvarende oppdrag 
som krevde at de ikke kunne frigi noen av sine hundeførere. 
Sverige hadde også selv måttet flytte sitt eget SM.

Det var da ikke mulig å finne noen ny dato som passet for alle 
tre landene, og da var spørsmålet om det kunne la seg gjøre 
å arrangere en landskamp mellom Norge og Sverige i uke 22 
eller avlyse mesterskapet i 2018.

Rogaland Politihundelag som hadde påtatt seg Nordisk 
Mesterskap signalisert da at de ikke var villig til å bare ar-
rangere en landskamp mellom 2 land, og resultatet ble da at 
mesterskapet for 2018 ble avlyst.

Nordisk Mesterskap har siden 1969 vært arrangert hvert år, med 
unntak av 1991 og 1992 da det ble arrangert landskamp mellom 
Sverige og Norge.  I perioden fra 1970 til 1989 var ikke Danmark 
med å konkurrere pga. at Danmark åpnet sine grenser mot 
kontinentet, men de stilte med dommere og lagleder. 

Fra 1932 og frem til og med 1968 har det vært arrangert 
landskamp mellom Danmark og Norge med unntak av 
krigsårene 1939 til 1946 da det startet opp igjen. 

Det er derfor veldig synd at Nordisk Mesterskap i 2018 blir av-
lyst, og at det heller ikke blir noen landskamp. Slik som det 
Nordiske samarbeidet har utviklet seg over tid, er dette er 
en samlingsplass hvor hundeførere og dommere samles for 
å konkurrere og utveksler erfaringer. Det har vist seg å være 
nyttig å kjenne «noen» på den andre siden av grensen i den 
daglige tjenesten.

Neste år er det 50 år siden det første Nordiske Mesterskapet ble 
arrangert i Solefteå i Sverige, og da MÅ det bli et jubileums-
mesterskap i 2019.

Denne vinteren har det vært veldig mye snø flere steder i lan-
det, men så langt har det vært veldig lite ulykker i fjellet. Våre 
politihunder er godt forberedt dersom behovet skulle oppstå. 
Det er viktig at arbeidsgiver fortsatt ser behovet for å utdanne 
hundene til å vintertjeneste.

Når dette leses så nærmer vi oss for påske, og sommeren med 
enda flere hundeoppdrag står for tur.

God sommer til dere alle.

Morten Haave

D
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Kassereren har ordet



Vi var i utgangspunktet ganske fornøyde med oss
selv og dagens innhold etter denne leteaksjonen.
Det er ikke så ofte vi får så mange hundeoppdrag på
et vaktsett. Det gjensto endel skrivearbeid, så vi
kjørte inn for å skrive rapporter. Da kom det en
anmodning fra et annet nabodistrikt enn vi var i
tidligere på kvelden. De hadde stanset en bil de

syntes det luktet marihuana i, men de klarte ikke å
finne ut hvor lukten kom fra. Vi satte kursen, og
møtte patruljen ved den aktuelle bilen. Jeg satte
Leah i søk, og inn under det ene passasjersetet
markerte hun på en pose som var kilt oppunder
setet. Det var vanskelig å se posen, men grunnet
markeringen undersøkte jeg området nøye, og
avdekket posen som ganske riktig inneholdt
marihuana. Patruljen på stedet var kjempefornøyde,
jeg var kjempefornøyd, og Leah fikk utlevert en vel
fortjent kong for utsøkt arbeid.

Vaktsettet vårt var over for denne gang. En vakt
inneholdende mye spenning, arbeid og flotte
løsninger med hund. Det er disse dagene vi hunde-
førere brenner aller mest for. Måtte det komme flere
slike vaktsett snart igjen.

side 26 Politihunden nr. 2–2017

K. Larsen Handelsgartneri
Godt utvalg i blomster

Sangvikveien 64, 4640 Søgne
Telefon 38 05 03 22
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akkurat god plass i disse vognene og man skal ha full
kontroll på hendene til fangen.

Jeg ba kollegaen jeg hadde med meg, avgitt fra
ordensavdelingen, sette på vedkommende håndjern
med en gang mens jeg tok meg av Zanto. Av en
eller annen grunn ble det ikke satt på noen håndjern,
selv om jeg purret makkeren.

Den pågrepne ble ransaket og gjorde plutselig en
brå bevegelse og sa han holdt på å miste buksene.
Buksene var rimelig vasne og hang så vidt rundt
livet, så det virket ikke helt fjernt. Jeg var ferdig med
Zanto og irriterte meg over at det ikke ble funnet
noe på personen. Han hevdet selv at han luktet
narkotika etter å ha vært på besøk hos en kjenning.
Denne kjenningen fikk også et besøk etter hvert med
et fint beslag!

Jeg tok fra Zanto ballen, og vi gikk bortover
perrongen. Plutselig kjente jeg draget i førerlinen,
og der lå hunden på bakken og markerte på en god
ball med amfetamin en del meter fra der vi sto med
den pågrepne. Han hadde ingenting med dette å
gjøre, hevdet han.

Etter en stund erkjente han at han hadde kastet
det fra seg da han lot som om han mista buksen. Da
har han altså, i lynets hastighet, fisket frem en stor
ball med amfetamin fra trusen, og kastet dette flere
meter uten at min kollega fikk dette med seg. Derfor
er mottoet: alltid håndjern på med en gang!

Leiv Kjetil og Zanto
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Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS – www.krus.no

Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy
Telefon 996 92 862

Med Modum stiger sikkerheten

Telefon 920 82 110,Telefaks 72 88 87 11

Modum
BRANNSTIGER 

Youngs gate 4, 0181 Oslo
Telefon 22 41 20 06
Telefaks 22 41 20 56

International School of Bergen
Vilhelm Bjerknes vei 15, 5081 Bergen

Telefon 55 30 63 30, Telefaks 55 30 63 31
E-post: post@isob.no

Nesveien 2 B, 4700 Vennesla
Telefon 38 13 94 01 • Faks 38 15 85 55

– på sporet av olje!
www.concedo.no
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Endringer skjer jo hele tiden og nye politi-

hunder skal nå eies av staten. Det er også sendt

ut konkret forslag på instruks som skal regulere

flere forhold vedrørende skarpe politihunder.

Kravene til fører av disse hundene blir i hvert fall

ikke mindre. Her reguleres både bruken av skarp

hund og også hvordan man skal oppbevare og

håndtere hunden på fritiden.

Nye distrikter medfører også større avstander.

Det stemmer ikke at det ikke er avstander å

snakke om på Østlandet. Det er langt fra Halden

til Eidsvoll! Tror ikke jeg ønsker å kjøre rundt

med matpakka i bilen og tilbringe mest tid på vei

til oppdrag.

Kanskje blir det behagelig å få kortere

pendlervei, sove om natta og ikke alltid være klar

for oppdrag. Det kan jo være at jeg angrer! Eller

kanskje arbeidsgiver kommer løpende etter meg

med fete tilbud!

Før jeg gir meg helt skal jeg en tur på politi-

høgskolen og dømme godkjenning av nye patrulje-

hunder. Det er trivelig og jeg er helt ærlig når jeg

sier at jeg ikke er misunnelig på nervene til dem

som skal opp for å godkjenne sin hund.

Regner med at dette er det siste innlegget jeg

skriver i Tjenestehundens hverdag og ønsker bare

alle hunder og førere lykke til videre, og takk for

meg!

Prekas!
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Postboks 213,Vandugveien 20, 1850 Mysen
Tlf. 400 06 841, Faks 400 13 112, www.processing.no

Din forhandler av narkotikatester (se www.)
Vi har gode tester, lager på Mysen,

rask levering og god service!
Telefon 69 89 05 00, www.rohdediagnostika.no

Skårersletta 45, 1473 Lørenskog,Telefon 905 28 631
Telefaks 67 91 94 68 – www.stenerud-byggservice.no
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akkurat god plass i disse vognene og man skal ha full
kontroll på hendene til fangen.

Jeg ba kollegaen jeg hadde med meg, avgitt fra
ordensavdelingen, sette på vedkommende håndjern
med en gang mens jeg tok meg av Zanto. Av en
eller annen grunn ble det ikke satt på noen håndjern,
selv om jeg purret makkeren.

Den pågrepne ble ransaket og gjorde plutselig en
brå bevegelse og sa han holdt på å miste buksene.
Buksene var rimelig vasne og hang så vidt rundt
livet, så det virket ikke helt fjernt. Jeg var ferdig med
Zanto og irriterte meg over at det ikke ble funnet
noe på personen. Han hevdet selv at han luktet
narkotika etter å ha vært på besøk hos en kjenning.
Denne kjenningen fikk også et besøk etter hvert med
et fint beslag!

Jeg tok fra Zanto ballen, og vi gikk bortover
perrongen. Plutselig kjente jeg draget i førerlinen,
og der lå hunden på bakken og markerte på en god
ball med amfetamin en del meter fra der vi sto med
den pågrepne. Han hadde ingenting med dette å
gjøre, hevdet han.

Etter en stund erkjente han at han hadde kastet
det fra seg da han lot som om han mista buksen. Da
har han altså, i lynets hastighet, fisket frem en stor
ball med amfetamin fra trusen, og kastet dette flere
meter uten at min kollega fikk dette med seg. Derfor
er mottoet: alltid håndjern på med en gang!

Leiv Kjetil og Zanto
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Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS – www.krus.no

Dikeveien 36, 1661 Rolvsøy
Telefon 996 92 862

Med Modum stiger sikkerheten

Telefon 920 82 110,Telefaks 72 88 87 11

Modum
BRANNSTIGER 

Youngs gate 4, 0181 Oslo
Telefon 22 41 20 06
Telefaks 22 41 20 56

International School of Bergen
Vilhelm Bjerknes vei 15, 5081 Bergen

Telefon 55 30 63 30, Telefaks 55 30 63 31
E-post: post@isob.no

Nesveien 2 B, 4700 Vennesla
Telefon 38 13 94 01 • Faks 38 15 85 55

– Gjensidig Forening –

(The Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association)

Postboks 1464 Vika, 0116 Oslo
Telefon 22 93 68 00, Telefaks 22 93 68 01

VEA AS
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Alt i alt var dette en positiv opplevelse, og jeg må
innrømme at jeg gleder meg til våren når det nok en
gang er øvelse. Vi er godt forberedt dersom det
skulle bli behov under en reel demonstrasjon.

Trond & Azlan
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Anonym giver ønsker å
støtte opp om det arbeidet
Politihundelaget utfører!

Mikael Hertzbergs vei 3, 0495 Oslo
Telefon 22 22 41 79
info@kjetileriksen.no

Øyvind Lambes vei 12, 8800 Sandnessjøen
Telefon 75 04 43 12, Telefaks 75 04 17 55

Bø-Tre AS, Eidet, 8475 Straumsjøen
Telefon 76 13 92 90,Telefaks 76 13 84 00

Maskinentreprenørenes
forbund

Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo

Telefon 22 40 29 00

Olaf Gjesti & Sønn AS
Økern Torgvei 13, 0580 Oslo

Telefon 22 35 73 53
www.gjesti.no – firma@gjesti.no

«Labb-forhandler Oslo»

Politirabatt!

En sunn hund gir mer
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Det var dagvakt og forholdsvis rolig på samband. Studenten og jeg var
ute og patruljerte. Uten noen konkrete oppdrag kjørte vi rundt for å

se om det dukket opp ett eller annet vi kunne ta tak i.
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om studenter flest, så ønsket 
også min student at det skulle 
skje noe som skulle krydre 
hverdagen. Han satt og fablet 

om diverse scenarier som han ville satt 
pris på å få erfare i løpet av praksisåret.

Vi kjørte ut mot omkjøringsveien og ble 
i rundkjøringen oppmerksom på en bil 
som hadde en underlig kjøreatferd. Vi 
la oss bak denne bilen for å skaffe oss 
et bedre bilde av atferden. Idet vi kom 
ut på omkjøringsveien, la bilen seg ut 
i venstre kjørefelt og forårsaket nesten 
en trafikkulykke. Vi bestemte oss der-
for for å stanse bilen.

Vi fikk lagt oss rett bak aktuelle bil og 
brukte blålys og sirene for å få denne 
til å stanse. Bilen så ut til å ville stanse 
idet den sakket ned på farten. Men der 
tok vi grådig feil. Ved neste avkjøring 
gav den på og forlot omkjøringsveien. 
Vi trodde ikke det kunne være mulig at 
noe slikt skulle skje på lyse dagen og vi 
hadde begge kuleøyne da vi så på hver-
andre og sa i kor: Fy F… den stikker… Vi 
fikk varslet fra til operasjonssentralen 
og flere patruljer kjørte mot det aktu-
elle området.

Vi fulgte bilen inn i et boligområde 
hvor den endelig stoppet. Idet samme 
som den stoppet, hoppet føreren ut av 
bilen og la på sprang. Det er ikke hver 
dag en hundefører får være på ste-
det idet mistenkte stikker. Jeg skulle 

komme meg litt kjapt ut av bilen. Men 
da hodet og beina jobbet raskere enn 
hendene klarte å følge med, ble resul-
tatet at jeg ble delvis hengende i sik-
kerhetsbeltet mens føttene spant på 
glattisen rett utenfor døra – hastverk er 
lastverk… Jeg kom meg på beina igjen 
og fikk tatt ut hunden. 

Mistenkte hadde klart å få et godt for-
sprang, men jeg kunne se ham ute på 
ei slette idet han hadde kursen for et 
nytt boligområde. Hunden fulgte fint i 
fertgaten til mistenkte, men idet hun-
den kom inn mot boligområdet hvor 
mistenkte hadde forsvunnet mellom 
noen hus, kom det en annen mann 
ut fra et av husene rett foran hunden. 
Jeg så at hunden stusset på om denne 
mannen var med “på leken” eller ikke. 
Heldigvis fant hun ut at han ikke var 
en del av oppdraget. Jeg satte hunden 
i sporsøk da jeg kom fram til samme 
sted.

SPORUTGANG
Hunden tok raskt sporutgang og gikk 
opp til en bolig som hadde over to me-
ter høye gjerder. Jeg måtte derfor ta 
meg over til andre siden på en annen 
måte enn å klatre over. Jeg løp rundt 
kvartalet for å sette hunden på sporsøk 
igjen på andre siden av gjerdet. I denne 
etappen ble jeg stoppet av en bilist 
som kunne fortelle at han hadde sett 
mistenkte i ei nabogate.

Da jeg kom meg på andre siden av gjer-
det, tok hunden fort opp sporet igjen. 
Sporet gikk til nabohuset, hvor en dame 
møtte meg og fortalte at mistenkte had-
de vært innom og spurt etter et glass 
vann. Han hadde også fortalt damen at 
han flyktet fra politiet. Damen bekreft-
et at vi var på riktig spor idet hunden 
fulgte sporet videre bortover gaten. Et-
ter å ha gått noen hundre meter ble jeg 
igjen kontaktet av mannen i bilen som 
bekreftet at vi var på riktig spor. Jeg har 
aldri tidligere i min karriere som hun-
defører opplevd et slikt engasjement 
fra publikum.

Vi krysset deretter en mer trafikkert vei 
og fortsatte opp mot et nytt boligom-
råde. Sporet gikk inn til en bolig og 
fortsatte deretter på baksiden av bol-
igen. På en liten bakketopp fikk jeg se 
i hælene til mistenkte idet han rundet 
en hekk på nabotomten. I samme øyeb-
likk fikk jeg se en patrulje som passerte 
på veien foran samme bolig. Jeg fikk 
varslet fra på samband til patruljen, slik 
at de stoppet og således fikk mistenkte 
“rett i fanget”.

Studenten som hadde blitt igjen ved 
bilen som ble stanset hadde pågrepet 
passasjeren og var et eneste stort glis 
da jeg kom tilbake. Dagen var reddet!

S
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MED PÅFØLGENDE HUNDESØK
BILJAKT
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Takk til alle kolleger ved hundetjenesten i Oslo
for et fantastisk bra opphold!



TEKST OG FOTO: Morten

aværende Vestoppland politi- 
distrikt var ikke på dette tids-
punktet velsignet med mange 

godkjente tjenestehunder, så vi ble 
brukt på oppdrag både med søk etter 
narkotika og sporoppdrag. Ofte oppsto 
behovet utenfor min arbeidstid, så det 
ble en del telefoner og utrykninger 
på overtid. Oppdragsmengden kunne 
gjerne sees i sammenheng med penge- 
sekken, så vi gikk nok også glipp av en 
del potensielle hundeoppdrag.

Etter halvannet år i tjeneste var jeg 
heldig og fikk innvilget permisjon 
fra stillingen min for å vikariere ved 
hundetjenesten i Oslo politidistrikt. Da 
jeg forlot Gjøvik høsten 2016, hadde vi 
ingen tjenestebil for hund, da den vi 
benyttet hadde fått utrykningsforbud 
etter passerte 500 000km.

Vi hadde heller ingen instruktør for 
narkotikahund, men tjenesten gikk sin 
gang for det. HedOpp politihundelag 
som vi er en del av, besto av hundeførere 
fra Vestoppland, Gudbrandsdal og 
Hedmark politidistrikt. Narkotika-

hundetreninger ble gjennomført felles 
for alle ekvipasjer en gang i uken, på 
rullering rundt mjøsbyene.

PÅ PLASS I OSLO
Ved oppmøte på hundetjenesten i 
Oslo fikk jeg en oppstartsuke som ga 
meg gode forutsetninger for å starte på 
tjenesten, men det var fortsatt mye som 
måtte oppleves og erfares for å kunne 
føle meg trygg i rollen som hundefører 
i hovedstaden. Å gå fra å jobbe som en 
integrert del av ordensavdelingen til 
å jobbe på en hundeavdeling var en 
overgang, men for min del opplevdes 
det som udelt positivt.

Det var særdeles motiverende å få en 
samtale med sjefen allerede den første 
uken, hvor jeg ble gjort kjent med hva 
som ble forventet av meg og hunden 
min. Det føltes veldig ålreit å bli stilt 
krav til, og lysten for å levere gode 
resultater var om mulig enda større 
enn før. Jeg skulle finne narkotika. Mye 
narkotika. Og jeg skulle oppføre meg 
som en god polititjenestemann. Verre 
var det ikke.

Arbeidsmiljøet ved hundetjenesten 
i Oslo opplevdes som veldig godt, og 
det var en jegerkultur jeg ikke har sett 
maken til i politiet. Nå skal det sies at 
jeg ikke er svært bereist og erfaren hva 
angår politiets jegerkulturer rundt 
omkring i det ganske land, så det kan 
jo hende at det er like bra andre steder 
i landet.

Det viktigste var å fange tyven, om 
det være seg med patrulje- eller 
narkotikahund. Jeg så kolleger som 
kom først til stedet, og som avsluttet 
oppdraget lenge etter at de andre hadde 
gitt seg. Det var selvfølgelig aksept for å 
ikke lykkes, men det var liten forståelse 
for å ikke prøve.

Fagmiljøet innenfor hundetjenestens 
gjerde på Alnabru var også noe 
som bidro til at jeg opplevde denne 
kulturen som så positiv. Her fantes 
kompetanse og erfaring nok til å løse 
de fleste utfordringer, og det var en 
gjennomgående vilje til å få jobben gjort 
og problemene løst. Slik jeg opplevde 
det var dette noe som lå forankret i hele 

D

11

BONDE I BYEN
Våren 2015 godkjente jeg min første tjenestehund, narkotika-

hunden Theo. Til daglig jobber jeg ved ordensavdelingen på Gjøvik 
politistasjon, og er her en integrert del av ordensavdelingen. 
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linjen fra administrasjon og ledelse til 
den enkelte hundefører. Det var et 
sterkt fokus på kvalitet på treningene, 
og det viktigste for en hund under 
utdanning var å komme til målet så fort 
som mulig.

Det var mye å ta tak i for oss som ekvi- 
pasje, og takket være gode kolleger 
og instruktører så føler jeg at vi klarte 
å utvikle oss i riktig retning. Å trene 
i et variert miljø med faglig dyktige 
instruktører med så mye erfaring i 
å bygge en hund for praktisk bruk 
gjorde at jeg måtte endre på mye av 
det jeg hadde holdt på med. Dette 
var svært inspire- rende for min del, 
og jeg fikk mange gode erfaringer å 
ta med hjem til eget distrikt, spesielt 
i måten vi planlegger, forbereder og 
gjennomfører treninger på.

Å kunne kjøre med en fast makker ga 
meg en god ballast, og jeg tok til meg 
mye læring i måten jeg gjennomførte 
reelle søk. En makker som har 
forståelsen for arbeidsoppgavene som 
hundefører, og som er like interessert 
som meg i å trene hund i arbeidstiden 
når dette lar seg gjøre. Og ikke minst en 
kollega som vil finne narkotikaen like 
mye som deg, eller i mitt tilfelle, mer 
enn meg. Å jobbe sammen mot et felles 
mål om å finne mest mulig narkotika ga 
ved flere tilfeller svært gode resultater. 
Det var en god følelse å ha dette 
fagmiljøet i ryggen på jobb og trening, 
basert på veldig mange faktorer. 

Dette var en stor forandring fra det jeg 
tidligere har opplevd i eget distrikt, der 
jeg hadde hatt forskjellige makkere fra 
vakt til vakt. Kontinuiteten i patruljen 
gjorde det enkelt å kunne trene mål- 
rettet over tid, og det er noe jeg ønsker 
å kunne videreføre.

Det går på bekostning av antallet 
hunder på jobb å kjøre to sammen, 
men det gir et bedre miljø for å kunne 
dra opp saker på egenhånd, trene 
målrettet over lengre tid og muligheten 
til veiledning og tilbakemeldinger fra 
noen som har den samme forståelsen 
for faget.

TILBAKE I EGEN TEIG
Etter at jeg kom tilbake til eget 
distrikt har politireformen gjort de 
tre politidistriktene rundt Mjøsa til 

Innlandet politidistrikt, noe som også 
har resultert i endringer for hunde- 
tjenesten. Vi skal nå samles på tre 
forskjellige tjenestesteder (Hamar, 
Lillehammer og Gjøvik), og blir alle 
ansatt ved samme seksjon. Jeg håper at 
vi i større grad klarer å skape fagmiljø, 
og at hundetjenesten får en bedre 
tilrettelegging for å utøve faget vårt.

Det er utfordrende å sammenlikne 
Oslo og Innlandet, da det geografisk og 
størrelsesmessig er enorme forskjeller. 
Det bor flere mennesker på et mindre 
område i hovedstaden, noe som også 
tilsier at det forekommer mer krimi-
nalitet der.

Kjøreavstandene i vårt distrikt er store, 
derav blir også responstiden lang i noen 
tilfeller. Tid er som kjent essensielt 
i mange tilfeller, noe som kan være 
utfordrende å kjempe mot når man må 
kjøre fra Kongsvinger til Tynset. Det 
finnes nok tidvis mye narkotika også i 
Innlandet, enten på bopel på et sted vi 
ikke har vært i nærheten av å fange opp, 

eller på en av mange veiakser gjennom 
distriktet.

Jeg er svært takknemlig for å ha fått 
muligheten til å vikariere ved hunde-
tjenesten i Oslo, og vil råde alle som 
får muligheten til å gjøre noe liknende 
om å gjøre det. Mitt vikariat ble på ni 
måneder, og jeg savner det hver dag. 
Å jobbe ved hundetjenesten i Oslo er 
ikke en erfaring jeg ville vært foruten. 
Utbyttet er ubeskrivelig stort dersom 
man kommer fra noenlunde samme 
forhold som jeg selv gjorde på et 
mindre tjenestested.

Jeg har utviklet meg som polititjeneste-
mann og hundefører, og har sett hvor 
bra ting kan være. Ekvipasjen har 
forhåpentligvis blitt bedre enn før, 
selv om vi alltid har ting å jobbe videre 
med. Motivasjonen for å påvirke egen 
hverdag er større enn noen gang før, 
og ønsket om å bidra til å utvikle 
hundetjenesten i Innlandet har meldt 
seg hos undertegnede.
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irtlen sidder lige efter mave- 
sækken hvor tarmene begyn- 
der. Bugspytkirtlen har to 
funktioner. Den første funk-

tion er hvor der afsættes kirtel sekret 
via et rørsystem ud i tyndtarmen. I 
tarmen aktiveres så de enzymer der er 
i sekretet og er så med til at fordøje fo-
deret. Den anden funktion er hvor kir-
telsekretet afsættes direkte ud i blodet. 
Det første kaldes en eksokrin sekretion 
og det andet kaldes en endokrin se-
kretion. Den første funktion er fordø-
jelsesenzymer og den anden er insulin 
der styrer cellernes optagelse af sukker.

Begge systemer kan blive syge. Når der op-
træder sygdom i bugspytkirtlen kaldes 
dette pancreatitis. Denne lidelse kan 
både være akut og kronisk. Årsagen 
er ofte ukendt men forkert fodring, 
forgiftninger, infektioner og forkert 
medicin er de hyppigste årsager. I det 
akutte stadie er der bugsmerter og 
opkastninger. Hunden holder til tider 
bagkroppen højt og strækker for-
benene fremad. Appetitten forsvinder 
og afføringen bliver tynd.

Den sygdom hvor hunden ikke klar-
er at producere insulin er sukkersyge. 
Sukkersyge hos en aktiv tjenestehund 

K

TEKST OG FOTO: Bille

Kirtler i kroppen er lavet for at danne en eller anden form for sekret 
(væske) som er vigtig for den daglige funktion eller formering.

En af disse kirtler er bugspytkirtelen. 

BUGSPYTKIRTEL-
BETÆNDELSE

(Pancreatitis/Pancreas insufficiens)
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er efter min mening kun forsvarlig så 
længe sygdommen kan klares med ko-
stregulering. Er tilstanden så alvorlig 
eller fremskreden at det e nødvendigt 
at sprøjte den med insulin mener jeg 
at den ikke er egnet til at være tjeneste-
hund i politiet mere.

Den sygdom hvor hunden ikke produc-
erer bugspyt enzymer eller tilstrække-
ligt med bugspytenzymer kaldes pan-
creas insufficiens.

I det mere kroniske forløb af sygdom-
men bliver hunden tyndere og tyndere 
(den magrer af ). Afføringen bliver lys 
og ofte ildelugtende.

Din veterinær stiller diagnosen ved en 
grundig klinisk undersøgelse og kom-
binerer dette evt. med ydereligere sup-
plerende undersøgelser.

Hvis du er langt væk fra en veterinær så 
findes der en lille hurtigtest på denne 
lidelse som du selv kan gøre. Du tag-
er et gammelt røntgenbillede og læg-
ger en klump afføring på billedet. Lad 
afføringen ligge i ca. et døgn og skyl 
så røntgenfilmen helt ren med vand. 
Hvis hundens bugspytkirtel fungerer 
korrekt så vil der på det sted hvor af-
føringen har ligget være en helt lys og 
gennemsigtig plet i røntgenfilmen. Er 
hundens bugspytkirtel der imod syg 
på en eller anden måde så vil der ikke 
være kommet en lys og gennemsigtig 
plet i røntgenfilmen. Tværtimod ser 
røntgenfilmen ens ud over det hele. 
Dette er en hurtig test som du selv kan 
lave, men husk det er en hurtigtest som 

du så skal diskutere med din veterinær 
når du får mulighed for det.
Det er efter min erfaring mest schæfer-
hunde som rammes af bygspytkirtel-
betændelse/pancreas insufficiens og 
her igen er det så ofte den kroniske 
form som ses.

 I det akutte stadie er det vigtigt at hun-
den ikke får noget at spise og drikke 
fordi bugspytkirtlen skal ”have ro og 
fred”.  Derfor er det vigtigt at hunden 
får væske og næring i form af drop. 
Droppen gives efter min mening så 
bedst ved at lægge et depot ind under 
huden i nakken.  Samtidig gives un-
derstøttende medicin. Når hunden så 
er blevet rask er det en rigtig god ide 
at give hunden mange små måltider i 
løbet af dagen for at enzymerne ”kan 
følge med” således at der ikke kommer 
et tilbagefald. I starten er det ligeledes 
en god ide at fodre med et fedtfattigt 
foder idet det ofte er de fedtspaltende 
enzymer (amylase og lipase) som hun-
den mangler.

I de mere alvorlige tilfælde kan hun-
den blive kronisk syg. Bugspytkirtlen 
producerer så enten for lidt enzymer 
eller slet ingen.  Afføringen bliver da 
lysere og lysere. I sådanne tilfælde kan 
det blive nødvendigt at tilføre hundens 
foder enzymer. Dette skal gøres i hver 
eneste fodring og jo flere portioner 
der gives i løbet af dagen jo bedre er 
det. Enzymerne findes som granu-
lat eller som tabletter/kapsler. Er det 
først kommet så vidt kan dette blive en 
meget besværlig sag både for hunden 
og for dig som ejer. Dette glæder også 

det økonomiske aspekt. Enzymerne er 
nemlig efter min mening ret så dyre. 
Overvej det godt før du starter op. 

Når det så er sagt så kommer der her 
et behandlingsforslag til hunde der har 
kronisk bugspytkirtelbetændelse eller 
rettere sagt kronisk pancreasinsuffi-
ciens. Det er en behandlingsmetode 
som jeg har praktiseret mere end ti år 
og den virker rigtig godt og i næsten alle 
tilfælde med særdeles godt resultat. Jeg 
finder en slagter i nærheden af der hvor 
hundens ejer bor og får ham til at skaffe 
rå bugspytkirtler fra svin. Vel og mærke 
fra absolut sunde svin. Der gives så to 
til fem rå bugspytkirtler i hver fodring 
afhængig hvor syg hunden er. Samti-
dig giver jeg i en periode på 10 dage en 
antibiotikakur. Bugspytkirtlerne skal 
så gives fremover og formentlig resten 
af hundens liv. I Danmark koster disse 
bugspytkirtler næsten ingenting. De 
er i hvert fald meget billigere end den 
tilsvarende medicin og alle kan skaffe 
dem, hvis man kender en god slagter. 
Der plejer ikke at gå mange dage før 
man kan se det på hundens velvære og 
på at afføringen bliver mere og mere
mørk og normal i konsistens. Hun-
den vil igen begynde at tage på i vægt 
og de hunde jeg sådan lige på stående 
fod kan huske er alle kommet i tjeneste 
igen.

Pas godt på din hund så passer den på 
dig!

Klem fra Bille

være en stresset type, når det skjer ting rundt ham.
Ved begge hendelsene sto Eos i hundestallen og
hørte biler og folk rundt seg. Av erfaring vet jeg da
at Eos vil hoppe og danse oppetter nettingen i
hundegården. Et stort måltid, eventuelt mye vann i
magesekken, vil gjøre at magesekken blir tyngre, noe
som er uheldig om hunden «står og hopper». Vi
mennesker får da «sting» om vi utøver fysisk aktivitet
etter et kraftig måltid. Som nevnt tidligere dannes
det seg tarmgass etter et måltid, og det skal bare en
liten ytre bevegelse til før magesekken dreier/snurrer
rundt. Ofte kan også milten snurre rundt sammen
med magesekken. Tarmgassene som dannes i
magen, er paradoksalt nok giftige, og kan i seg selv
reduserer hundens allmenntilstand. Selv om hunden
blir operert, sdør også noen hunder fordi den giftige
tarmgassen har påvirket hjertet til hunden i så stor
grad at hunden ikke tåler anestesien under
operasjonen.

– Stor hunderase.
– Dyp brystkorg.
– Har spist eller drukket i forkant.
– Ofte mosjon i forkant eller etter måltid.

(Stressede hunder.)
– Hunder som bare spiser én gang per dag, store

porsjoner/store mengder vann.

Forebygge
Man kan ikke hindre at en hund får magedreining,
men man kan være seg bevisst tiltak som minker
risikoen. Noe av det jeg har gjort, er å gå fra ett
måltid om dagen til tre måltider. (en fjerdedel til

morgen, en fjerdedel til middag og to fjerdedeler til
kvelds. Om jeg skal jobbe nattevakt, forsøker jeg å
gi hovedmåltid, kvelds tidligere.) Jeg passer også på
at Eos hviler opp mot en time før og to timer etter
måltid, om mulig.

Jeg har videre anskaffet et matskålstativ, hvor mat
og vannskål blir løftet 15–20 cm opp fra gulvet. Eos
slipper nå å bøye seg helt ned til gulvet under mål-
tidene. På denne måten unngår jeg at spiserøret til
Eos kommer i «klem» under måltidet, noe som i seg
selv kan medføre at magesekken dreier. I naturen
river byttedyrene ofte av kjøttstykker av nedfelt bytte,
for deretter å legge seg på et uforstyrret sted og spise.
Det er sjeldent at byttedyrene står og spiser fra
bakken. Likeledes når rovdyr drikker, så vasser de
gjerne ut i elver og bekker før de drikker. Dermed
kommer vannet «vannrett» inn, i stede for at spise-
røret kommer i klem som en omvendt U.

I tillegg forsøker jeg å ha et bevisst tilsyn med
hunden én til to timer etter siste måltid før natten.
Dersom du gir hunden mat før hunden stalles opp i
hundestall/hundebur for kvelden, har du ikke
kontroll på hunden dersom det skulle oppstå en
magedreining. I verste fall kan du da risikere å finne
hunden død på morgenen. Har du en stressa hund,
kan det også være lurt å forsøke å roe hunden ned
før og etter måltider og store vanninntak.

Snipp, snapp snute, så var Eos sin andre mage-
dreining ute!
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n lørdagsnatt midt i fellesferien 
var jeg og Albert på vakt i Lille-
hammer-regionen. Ved 03-tid-
en fikk vi melding via operas-

jonssentralen om at to tyske turister 
hadde våknet av at noen hadde stjålet 
kanoen deres som var plassert på taket 
på bilen.  

De tyske turistene, som nettopp hadde 
startet sin Norges-ferie på vei til sitt mål 
på Nordkapp, hadde på sin tur nordo-
ver stanset på en rasteplass mellom 
Vingrom og Lillehammer for å sove.  
Bilen var full av utstyr, og de to sov i en 
campingvogn de hadde hengende på 
slep.

Rasteplassen hvor de stod parkert, 
ligger langs E6 og er et yndet sted for 
villcampere som ønsker å spare noen 
kroner.  De to hadde parkert og gått til 
ro ved midnatt og ved 3-tiden våknet av 
at noen hadde romstert utenfor bilen.  
Da de så ut, kunne de observere at to 
personer hadde tatt kanoen deres ned 
fra taket og var i ferd med å sjøsette 
denne på Mjøsa.

Innen de to tyskerne hadde fått på seg 
klærne og kommet seg ut, så var båten 
sjøsatt og to gjerningspersoner satt 
godt plassert i kanoen et godt stykke fra 
land.

PÅ STEDET
Da vi ankom stedet, kunne tyskerne op-
plyse at de i ren frustrasjon over situas-
jonen hadde forsøkt å kaste stein etter 
gjerningspersonene, dog uten å lykkes.
Grunnet den lyse sommernatta kunne 
vi observere kanoen midt ute på Mjø-
sa. Det kunne for oss se ut som ferden 
gikk tvers over Mjøsa og i retning mot 
et skogområde på motsatt side.  I dette 
området var det lite veier som vi kunne 

benytte oss av for å møte tyvene på 
motsatt side. 

Uten tilgang til båt var det ikke mye vi 
fikk gjort for å hjelpe de fortvilte tysk-
erne.  En kjapp telefon til Lillehammer 
brannvesen og så var det problemet 
løst!  Etter å ha fått gnidd verste søvnen 
ut av øynene, stilte de med en lettbåt 
som de fikk sjøsatt og satte kursen for å 
plukke opp meg. 

Da vi hadde mistanke om at kano-
tyvene hadde til hensikt å komme 
seg over på andre siden av Mjøsa for 
deretter å forsvinne opp i skogen, ble 
sporline og Albert klargjort for en liten 
båttur. Sporfanger er alltid morsomt, 
og nå lå jo forholdene godt til rette for 
å kunne lykkes med oppdraget.  Tyvene 
var kommet ganske nær land på mot-
satt side. De hadde nok også fått med 
seg at politiet var ankommet og at en 

E
TEKST OG FOTO: Albert & Arild

Sommeren er en fin tid med lyse netter og god temperatur. 
Turistene strømmer til regionen og det er mange som finner mer 

eller mindre egnede steder å slå seg til for natten.



annen båt var i bevegelse på vannet. 
Slik sett regnet vi med at de ville for-
søke å komme seg i land. 

BÅTFANGER
Idet vi nærmet oss kanoen, skjønte jeg 
at det ikke ville bli noe sporoppdrag 
denne gangen. Gjerningspersonene 
hadde fortsatt igjen et godt stykke før 
de var på land, og med godt gasspådrag 
fra brannvesenet tok det ikke lange tid-
en før vi nådde frem til kanoen.

Vel fremme ble vi møtt av to personer 
som jeg dro kjensel på fra tidligere. På 
spørsmål opplyste de å være på fisketur.  
Med seg i kanoen hadde de fiskestenger 
og en ryggsekk. Snøret var allerede ute, 
men fortsatt var ikke søndagsmiddagen 
sikret.

Etter å ha fått buksert de to opp i båten 
vår og fått kanoen på slep, så startet 
ferden vår innover igjen mot land hvor 
de to tyskerne stod og ventet.

Albert, som hele tiden hadde forholdt 
seg i ro, begynte så snart de to kom om 
bord å vise tegn til at han hadde noe 
i nesen.  Det gikk ikke lange tiden før 
han stod og markerte på den ene av de 
to gjerningspersonene samt ryggsek-
ken han bar på.

Markeringen var så tydelig at jeg var 
sikker på å finne narkotika.  Derfor ble 
belønningen kastet og Albert hadde 
en skikkelig kvalitetsstund om bord i 
båten. 

Han som hadde stoffet derimot var ikke 
like fornøyd.  For det første så var han 
forbannet på seg selv for å finne på et 
slik idiotisk stunt.  Likeledes var han 
sur på tyskerne som hadde forsøkt å 
steine ham i hjel og sist men ikke minst 
var han forbannet fordi Albert og jeg 
tok fra ham stoffet han hadde på seg.  
Hadde han anger for å ha stjålet kanoen? 
Ikke veldig…

Om han var sur, så var vi andre veldig 
godt fornøyde.  Tyskerne fikk kanoen 
tilbake på taket og kunne fortsette sin 
ferd mot Nordkapp.  De så det humor-
istiske i situasjonen og var flittige til å 
dokumentere med kameraene sine.  
Gutta fra brannstasjonen hadde fått 
blåst litt sot ut av motoren på båten sin 
og Albert fikk et beslag til tross for at 
det i utgangspunktet var sporfanger vi 
hadde håpet på.

Det blir vel første og siste gang Albert 
og jeg får et narkotikabeslag om bord i 
en liten båt på Mjøsa, men artig var det. 
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Din eiendomspartner i Oslo

Fred Olsens gate 2
Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon 22 34 10 00,,Telefaks 22 41 24 15

Vi utfører alt innen elektriske installasjoner i nybygg, kontorer 
og rehabilitering av elektriske anlegg i eldre leiligheter. 

Ingen jobb for liten.

Bentsegaten 6, 0465 Oslo
Telefon 22 02 62 30, Telefaks 22 23 96 29

www.sterkstrom.no
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LYDIGHET
Fri ved fot
Dekk under marsj
Innkalling fra sitt
Hals
Fritt hopp over hinder med sitt
Apportering av tung gjenstand
Apportering av ukjent gjenstand
Fellesdekk med skjult fører og skudd

FELTSØK 50 m x 50 m (bedømt)
8 gjenstander
Valgfritt: apportering eller markering

FELTSØK 30 m x 30 m (ikke bedømt)
Fellesstart
15 gjenstander (små)
apportering eller markering er valgfritt

RUNDERING 1000 m (ikke bedømt)
4 figuranter (1 levende og 3 gjenstander)

NY ØVELSE: TAPT APPORT (bedømt)
Tilbakesøk i eget spor, 300–500 meter

FINALE: SPOR 3000-6000 m
For de 15 beste etter Lydighet/
30x30 Felt /50x50 Felt og Rundering

Påmelding innen 1. august

Do you got what it takes?

NBF

The Challenge

THE CHALLENGE
10 år med verdens tøffeste brukshundprøve!
Bli med på THE CHALLENGE på Sølen  30. august–2. september 2018!

10 år med The Challenge!
Meld deg på og bli med å sette 
preg vår 10. brukshundprøve

HVEM KAN BLI MED?
ALLE

INDIVIDUELL OG LAGKONKURRANSE
✔ Det kåres en individuell vinner
✔  Det kåres beste lag (man kan melde på 3 eller

4 ekvipasjer, de tre beste blir tellende)

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på

 www.the-challenge.no

For ytterlige spørsmål ta kontakt med:

Ellinor Antonsen         tlf.: +47 99 71 08 48
Elisabeth Østbakken tlf.: +47 90 72 46 15

eller send e-post til: challenge@norsk-brukshundsport.no

1. plass:  10 000 NOK   •  2. plass:  3 000 NOK    •  3. plass:  2 000 NOK



DEN SOM LETER 
FINNER….

TEKST OG FOTO: Mette og Spot

Etter en lang dag på trening i Stavanger kom vi ganske slitne
inn i garasjen på politihuset. 
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åde hund og fører var fornøyd med dagen, og var klar 
for å landet på sofaen hjemme. I garasjen stod det tre 
ivrige kolleger og smilte stort da vi kom inn. ”Si at du 
er på jobb..” Jeg måtte skuffe og si jeg allerede var på 

overtid, men at hvis operasjonsleder syntes det var greit ble 
jeg mer enn gjerne med på et søk. Jeg fikk et smil fra sjefen og 
hev meg inn i bilen med de andre. 

Da vi kom frem til leiligheten, tok det ikke lange tiden før 
vi hørte at det var folk inne, men det var ikke aktuelt at de 
skulle åpne døren. Med go fra sjefen fikk vi tatt døren, og 
kom oss inn med et brak. Mannen på innsiden var det som 
kalles i overkant høy på seg selv. Han kunne ikke skjønne hva 
i alle dager vi skulle på stedet, for han hadde ikke rørt narko-
tika på en evighet. Han drev ikke med den slags, det eneste 
som betydde noe for han nå var trening. Deler av dette skulle 
nok vise seg å være sant, at han drev med trening, men han 
drev også med litt diverse som gjorde treningen mer effektiv. 

Da han var pågrepet, var det vår tur til å komme inn.  Da 
han ble spurt om han hadde noe ulovlig i leiligheten, så han 
dumt på meg og svarte at hvis jeg var heldig så fant vi 0,02 g 
hasj under sofaen. Jeg hadde med meg to dyktige og særdeles 
ivrige kolleger, og da skal det ikke legges skjul på at det er 
ekstra kjekt å bistå med hund. 

Det tok ikke lange tiden før jeg fikk markering i en kjøkken-
skuff, for så opp mot noen hyller øverst i et kjøkkenskap. Ved 
første øyekast kunne jeg ikke se noe selv, men flere ivrige 
hender var klar til å gå nøye gjennom hver centimeter når 

jeg var ferdig på kjøkkenet. Mens vi søkte gjennom resten av 
leiligheten viste det seg at oppe i kjøkkenskapet var det la-
get et ekstra rom med en plate foran. Inni dette lille rommet 
lå det litt forskjellige av narkotika. Følelsen av å finne sånne 
ting er helt nydelig. Vi var alle enig om at vi aldri hadde fun-
net det hvis ikke hunden hadde markert der. 

Etter å ha søkt gjennom hele leiligheten  med noen mark-
eringer her og der, var vi klar for  å avslutte. Vi hadde infor-
masjon om at han nylig hadde solgt en del narkotika og syn-
tes det var kjedelig at vi ikke hadde funnet mye penger. I det 
vi var på vei ut, så jeg at hunden slo på noe. Jeg stoppet og så 
at han markerte på et speil som hang i gangen. Da jeg løftet 
ut speilet falt det ned en bunke med penger som var pakket 
inn i gladpack. Nok en god følelse. 

Det viste seg at det ikke bare var leiligheten han hadde til-
gang til, men også et større lokale i byen. Vi fikk tak i nøkler, 
og gikk på med nytt og godt mot. Vi skulle nå inn i et større 
lokale med masse dører, og i kjent stil begynte hunden i det 
innerste rommet, lengst fra der jeg stod. Jeg fulgte etter og så 
at han drev å toppet veldig. Han kom bort til meg og hoppet 
opp for bli løftet før han markerte på en liten veske som lå 
på et bord med en del extacy. Vesken ble tatt bort, men hun-
den fortsatte og gå høyt. Han satte etter hvert en markering 
opp mot den ene veggen. Her må det ligge noe i taket, tenkte 
jeg. Vi fortsatte til de neste rommene da jeg hørte han ene 
kollegaen rope på meg. Oppunder en takplate lå det en god 
mengde med narkotika og bol.

B
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Hvem kan bli med? ALLE
Individuell og lagkonkurranse
✔ Det kåres en individuell vinner

✔ Det kåres beste lag (3/4 påmeldte derav tre tellende).

Øvelser:
Lydighet, felt (50x50 og 30x30), rundering, tapt apport og spor

www.the-challenge.no

10 år med verdens tøffeste brukshundprøve!
Bli med på THE CHALLENGE på Sølen  30. august–2. september 2018!

THE CHALLENGE
Do you got what it takes?

NBF

The Challenge

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på

Påmelding innen 1. august

For ytterlige spørsmål ta kontakt med:
Ellinor Antonsen tlf.: +47 99 71 08 48 / Elisabeth Østbakken tlf.: +47 90 72 46 15
eller send e-post til: challenge@norsk-brukshundsport.no

1. PLASS:  10 000,-
2. PLASS:     3 000,-
3. PLASS:     2 000,-
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EN KRIGER
TAKKER FOR SEG

eg må innrømme at jeg har himlet en del med øynene 
over hundeførere som har levert tåredryppende his-
torier om sine døde tjenestehunder. For som en hun-
defører fra langt mot nord en gang sa: “Du veit jo det, at 

de bæste hunnain vi har, e de som e dau..!” Men, her kommer 
det jaggu en slik historie til. Denne gangen om Molars Lukas. 
Han var min tjenestehund fra han ble godkjent 2,5 år gam-
mel, til vi tok den tunge turen til veterinæren et par måneder 
etter at han bikket 10 år. The big C vant til slutt.

Lukas hadde en cv utenom det vanlige. Han var norgeshisto-
riens eneste tjenestehund med godkjenning innen 4 stilarter. 
Samtidig. Han var patruljehund i bunnen, og ble etterhvert 
godkjent lavinehund, narkotikahund og til slutt var han også 
godkjent på søk etter våpen. Det er det egentlig bare å bøye 
seg i hatten for. Ikke minst med tanke på at han var en hund 
jeg forsøkte å forkaste - flere ganger.

J
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PHS sin eminente instruktør, Bjarne Stallemo, sa på Møre & 
Romsdal sitt mini figurantkurs at vi må lære oss å jobbe med 
hunden. Dvs finne nøkkelen til den enkelte hund, spille på 
lag og hente ut det beste i den hunden du har foran deg. Det 
gjorde ikke jeg. Lukas sitt første halvannet år var nok pre-
get av psykisk terror og skambank av gammelhunden og en 
følelse av å bli fratatt all form for selvtillit og trygghetsfølelse 
av en utålmodig og kravstor hundefører.

Men, heldigvis gjorde vi noe rett også. Sammen med Arild 
Bjorli fra kennel Vangteigen fant vi den berømte nøkkelen og 
hentet ut det det beste i Lukas. Han ble en god tjenestehund. 
Han tok fanger, og han var aldri i tvil om arbeidsoppgavene. 
Favorittoppdraget var nok fotballkamper, gjerne med storfint 
besøk fra Norges neste beste fotballag... Jeg er ganske sikker 
på at han nynnet “de bli itjnå fæst uten skinnvæst og de bli 
itjnå fart uten bart..!” 

Det siste sporet Lukas gikk, var trolig også hans beste. Lukas 
var en god sporhund. Han fikk tidlig i karrieren noen gode 
løsninger med å spore opp kjeltringer. De endte på en god 
måte, noe som ga Lukas en enorm lyst til å løse sporet og 
finne rømlingen. 

I dette tilfellet fikk jeg en telefon fra operasjonssentralen ei 
søndagsnatt, midt i det tidsrommet da glade festfolk skulle 
hjem fra mer eller mindre vellykka sprell ute på byen. En 
gjerningsmann hadde gjort flere innbrudd/innstigning-
styverier i noen sentrumsnære hus. Han hadde blitt tatt på 
fersken i et av husene, og hadde løpt fra stedet. Jeg meldte 
meg til tjeneste, og satte kursen. På grunn av avstand, kamp-
en mot klokka og folk i gatene, må jeg innrømme at jeg ikke 
hadde all verdens tro på at det skulle bli biff til middag. Un-
derveis til oppdraget hørte jeg patruljene jobbe godt med 
å forsøke å låse av aktuelle områder og snike omkring. Vi 
ankom stedet etter ca. 45 minutter, og fikk anvist ei gate hvor 
vitner hadde sett gjerningsmannen løpe. 

Jeg tok ut Lukas, og lot han gjøre greiene sine. Etter kort tid 
dunket han inn i en hage, hvor han markerte på en bærepose. 
Jeg varslet om funnet, og hastet videre. Sporet fortsatte ut i 
gatene, hvor jeg antok at det ville bli stopp. Men det ble det 
ikke. Hunden satte farten ned, og jobbet seg møysommelig 
framover. Vi møtte folk og biler, hadde små sportap her og 
der, men Lukas framsto som sikker i sin sak. Som vanlig rakk 
jeg å bli både oppgitt, utålmodig, frustrert, sint og forbanna 
i løpet av sporet. (hvis ikke, hadde vi ikke vært ute og spo-
ret..) Og så, etter en liten km kom det jeg ventet på - taktskifte. 
Lukas sluttet med finsøket, loffinga og usikkerheten. Nå var 
jakta i gang. Vi kom inn i et mer avsides område med tomme 
bygninger og lite trafikk. Lukas sjekket ut flere av disse, før 
han banket videre. Jeg meldte til patruljene om aktuelt om-
råde og retning. Under et brukar, i godt driv, fikk vi se vår 
mann. Han fikk alternativene framlagt, og valgte klokelig 
henda i været-varianten.. Han ble pågrepet med tjuvgods fra 
3 forskjellige hus.

For meg ble det en fantastisk avslutning på karrieren til       
tjenestehunden Molars Lukas.

Hva kommer det av at den

norske viking er i ferd med

å bli et bløtdyr som klager

og krever, i stedet for å 

smile og krige?

Per Fugelli
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HUNDEFØRERENS 

STØRSTE «FANGST»
istorien er sann og stammer fra året 2017. 
Sunnmøre politidistrikt er i dag Møre og 
Romsdal politidistrikt. Fra å ha en narko-

tika og en patruljehund i Sunnmøre PD, har vi 
nå fått 3 narkotika og 3 patruljehunder i Møre og 
Romsdal PD. (Noen er fortsatt under utdanning.) 

Min påstand er at vi hundeførere har som motto 
«først ut sist inn»! Hundeføreren som jeg skal for-
telle om er akkurat sånn. Han stiller alltid opp og 
tar oppdrag til alle døgnets tider. I vårt distrikt der 
vi ikke har døgnkontinuerlig tjeneste med hverk-
en narkotika eller patruljehund er det viktig at vi 
stiller opp.

H
TEKST OG FOTO: Leiv
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Før jeg begynner på den egentlige historien, bør 
jeg nevne at kjæresten til hundeføreren også er 
politi. Historien starter med at hundeføreren drar 
ut på sin fritid for å trene hund, sammen med sin 
kjæreste. Han har en godkjent narkotikahund 
«Inka» og i tillegg holder han på med å trene opp 
en ny hund.

Det hører med til historien at hundeføreren hadde 
på forhånd vært og lagt ut narkotika m.m. uten at 
kjæresten visste om dette.

Vel fremme på treningsområdet ønsker hunde- 
føreren å trene sin nye hund, samt at kjæresten skal 
ta med den godkjente hunden til et annet område, 
for å lufte denne. Hundeføreren hadde på forhånd 
anvist hvilket område hunden skulle luftes i.

Hundeføreren tok med sin nye hund for å «trene» 
denne ikke så langt unna. Etter en stund ropte 
kjæresten til hundeføreren at «Inka» markerer. 
Hundeføreren svarte tilbake, at hun måtte se hva 
som lå der. Etter kort tid drar kjæresten frem noe 
narkotika fra bakken, hvor hun meget fornøyd rop-
er « DEPO MED NARKOTIKA»!

Etter nærmere undersøkelser i «Depoet» finner 
kjæresten også en forlovelsesring hvorpå hun 
på nytt roper «Tyvegods». Historien fortalte jeg 
hjemme til min kjære kone og mine 2 jenter på 17 
og 20 år.

Unisont kom det fra de: «Henning er romantisk 
han»

Gratulerer Astrid og Henning!
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INNBRUDDSTYVER 
PÅGREPET

eg og min faste makker patrulje-
hunden Mikke var i ferd med å 
pakke ut av tjenestebilen etter 
dagvakt. Sambandet var skrudd av 

og det meste av utstyret var på plass i 
sine respektive hyller. Plutselig kunne 
jeg høre på et samband i det fjerne at 
en patrulje etterspurte hund. Jeg fikk 
skrudd på mitt eget sambandet igjen 
og meldte meg til tjeneste. 

Meldingen gikk ut på at en person lå 
etter noen som hadde prøvd å bryte seg 
inn i et nabohus.  Gjerningspersonene 
hadde kjørt av vegen og løpt til skogs. 
Dette var et godt stykke unna mitt 
tjenestested. Vi jobber i et stort distrikt 

med lange avstander, men akkurat det 
begynner ekvipasjen å bli godt vant til.  
Vi satte kursen mot stedet. 

Grunnet avstanden var det andre pa-
truljer som kom til stedet før ekvi-    
pasjen. I tillegg fikk vi støtte fra politi-
helikopteret.  Perfekt.

PÅ STEDET
Da ekvipasjen omsider kom frem 
hadde, det blitt mørkt og det var bare 
å finne frem hodelykten. Jaktinstinktet 
hadde slått inn hos både meg og Mikke 
lenge før ankomst. Mikke sto og spant 
i buret da jeg åpnet bakluken på bilen. 
Sporlinen ble koblet på og vi fikk påvist 

en sporutgang. Mikke slo på sporet 
umiddelbart og dro av gårde.

En herlig følelse.

Det var snø i området og jeg kunne se 
at det var minst to gjerningspersoner. 
Ekvipasjen fikk også med seg en 
tjenestemann til. Toget med Mikke i 
front, forsvant innover i skogen.

Sporet gikk på kryss og tvers.  Mikke 
jobbet bra og fremdriften var god. 
Etter en stund så koblet ekvipasjen seg 
sammen med helikopteret.  De var våre 
øyne fra oven.  Dette er en ressurs som 
det er utrolig deilig å ha med seg.

J
TEKST OG FOTO: Kjetil og Mikke
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PÅ JAKT
Etterhvert kom vi til et åpent område. 
Sporene i snøen delte seg, vi satset på 
en retning. Dette viste seg etter kun 
kort tid å være et blindspor. Da var det 
bare å komme seg tilbake og kaste seg 
på sporet i den andre retningen. Her 
var det ingen tid å miste.

Sporet fortsatte og vekslet mellom tett 
vegetasjon, åpne områder og skog. 
Mikke sjekket nøye ut et område etter 
en liten bekk.  Her kunne vi tydelig se 
i snøen at gjerningspersonene hadde 
tråkket rundt, stått og lyttet, og sett om 
lovens lange arm var på sporet etter 
dem. Ekvipasjen manøvrerte seg ut 
av området og fortsatte sporet videre 
inn i skogen.  Plutselig kom vi over et 
sammenbrettet håndkle.  Dette kunne 
jeg se at ikke hadde ligget på stedet 
lenge.  Nå visste jeg vi nærmet oss.  
Samtidig økte Mikke draget i sporlinen. 

Gjerningspersonene hadde tydelig blitt 
stresset og fått det ekstra travelt.

Etter noen få meter til kunne helikop-
teret melde at de hadde observasjon på 
3 personer noen hundre meter foran 
oss. Etter ca. 50 minutter med sporgåing 
på kryss og tvers var dette utrolig deilig 
å høre.  Nå satt de i saksa!!

Helikopteret kunne melde at personene 
skilte lag. Vi jagde på og hadde snart 
kontroll på en av gjerningspersonene.  
Han prøvde å gjemme seg i en hekk 
langs et jorde. Tjenestemannen som 
fulgte ekvipasjen tok kontroll på vedk-
ommende og fulgte ham til nærmeste 
patrulje.  Jeg og Mikke fortsatte sporet 
etter de to siste. De skulle ikke slippe 
unna.

ALLE INNHENTET
Etter kun kort tid innså nok de siste 
gjerningspersonene at det var over. 

De stanset og strakk hendene i været. 
Samtlige gjerningspersoner var på-
grepet! De så både bløte og slitne 
ut etter et par timer på flukt i norsk 
vinternatur.

Ekvipasjen kunne klappe seg selv litt på 
brystet og vi kunne gå ut av skogen med 
høy haleføring. Med god samhandling 
ble vi gode og vant. En deilig følelse!

Det var -12 grader ute denne kvelden og 
etterhvert som pulsen sank kunne jeg 
kjenne at bomulls t-skjorten jeg hadde 
som innerste lag ble litt ubehagelig. Litt 
kjapp og enkel bekledningsløsning av 
matfar denne dagen gjorte marsjen og 
kjøreturen tilbake særdeles interessant. 
Men dette er en historie vi kan spare til 
senere.   

Huskelapp...husk å ta på nettingen      
innerst.



TEKST: Hugo Aurdal, formann i NPHL`s pensjonistforening. 

Norsk Politi Hundelags Pensjonistforening ble stiftet i tiden
fredag 09.11.07 – søndag 11.11.07. Dette skjedde etter initiativ tatt 

ved NPHL`s 75 års jubileums markering samme sommer. 
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NPHLS PENSJONISTFORENING

10 ÅR I 2017

E n arbeidsgruppe bestående av 
«vår alles» Geir Halvorsen, Wil-
ly Samdal og Svein Frøyland 
påtok seg oppgaven med å kalle 

inn til et stiftelsesmøte som ble avviklet 
på Sæter Gård i Kongsvinger omtrent 
på dagen 75 år etter stiftelsen av NPHL. 
Intensjonen var å fange opp pensjon-
erte hundeførere fra politi- og lens-
mannsetaten. På bakgrunn av NPHL`s 
medlemsregister ble det sendt ut invi-
tasjon til alle registrerte medlemmer 
som hadde gått av med pensjon.

23 pensjonerte hundeførere fra det gan-
ske land møtte opp. Mange hadde også 
med seg ektefeller / ledsagere som det 
ble lagt opp eget program for. Helgen 
hadde et tett og intr. program der ikke 
minst det sosiale ble godt ivaretatt. Vi 

fikk også en omvisning på Sæter av Per 
Arne Sødahl som var leder på stedet. 
Per Arne ble også valgt som foredrag-
sholder under vårt 5 års jubileum som 
ble feiret / avholdt på Bardøla.

De som møtte på stiftelsesmøte i 2007 
var: Geir Halvorsen, Willy Samdal, 
Svein Frøyland, Hugo Aurdal, Jonny 
Benjaminsen, Hans Otto Bjørnstadhau-
gen, Sverre Brennhaugen, Svein Burud, 
Odd Skar, Per Eidsten, Jacob Grefs-
rud, Knut Haug, Bente Hauger, Rob-
ert Langnes, Elisabeth Larsen, Roar 
A.Lien, Sverre Mostue, Alf Olsen, Terje
Bull Rønning, Anne Sørli, Sigvart Skju-
lestad, Kai Wammer og Erik Ween.

Geir Halvorsen tok for seg NPHL og 
politihundetjenestens historie – her- 

under starten på Sæter gård hvor ilds-
jelene måtte pantsette husene sin for 
å komme i gang der. Utrolig mye har 
skjedd på Sæter siden den gang og his-
torien bør ikke glemmes..

Grunnlaget for etablering av en pen- 
sjonistforening for tidligere hunde- 
førere ble gjennomgått og debattert. 
Møtet vedtok deretter enstemmig å 
stifte: Norsk Politihundelags Pensjo-
nistforening (NPHL`s Pensjonist-
forening). Vedtekter, innehold og for-
mål ble grundig diskutert.

Møtet besluttet å velge et interimsstyre 
som satt til foreningens første ordinære 
årsmøte i 2008. Dette så slik ut: Formann: 
Geir Halvorsen, Nestformann: Svein 
Frøyland, Sekretær og kasserer: Willy LITT HISTORIE

HUSKER DERE STARTEN AV SÆTER GÅRD (grisehuset)

HER ER DAGENS (2017) RESULTAT 

LITT HISTORIE

HUSKER DERE STARTEN AV SÆTER GÅRD (grisehuset)

HER ER DAGENS (2017) RESULTAT 
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LITT HISTORIE

HUSKER DERE STARTEN AV SÆTER GÅRD (grisehuset)

HER ER DAGENS (2017) RESULTAT 

Samdal, Varamenn: Roar A. Lien og 
Alf Olsen, Valgkomite: Bente Hauger, 
Odd Skar og Elisabeth Larsen, revisor-
er: Jakob Grefsrud og Anny Sørli. Det 
ble også valgt distrikts kontakter som 
skulle forsøke å følge opp nye hunde-
pensjonister. Vi gjør oppmerksom på 
at de fleste – om ikke ALLE – er med-
lemmer av andre lokale pensjonistfore-
ninger under Politiets Pensjonistfor-
bund. Det er altså ikke noe til hinder 
for å bli medlem i NPHL`s pensjonist-
forening om man er medlem i en an-
nen lokal forening. 

Årsmøte i 2008 ble avviklet på høsten 
på Hamar. Samme styre ble gjenvalgt.  
Dette etter at det i juli samme år had-
de vært arrangert en vellykket tur til 

Nordisk Mesterskap for politihunder i 
Danmark.

I mai 2009 ble det avviklet et medlem-
streff i Telemark m/utgangspunkt i 
Morgedal, inneholdende bl.a. kanaltur, 
fottur og dans før det hele ble avsluttet 
i Skien der deltagerne på turen overvar 
finale øvelsene/skarpe øvelser v/Nord-
isk Mesterskap for politihunder. Års-
møtet 2009 ble avviklet på Røros. Styret 
den gang ble: Formann: Geir Halvors-
en, sekretær og kasserer: Willy Samdal, 
styremedlem: Bente Hauger, Vara: Roar 
A.Lien og Alf Olsen.

I 2010 gikk årets medlemstur til Lo-
foten og Hurtigruta. Denne turen ble 
planlagt av Robert Langnes, som denne 

gang slapp å reise så langt. Årsmøte 
samme år ble lagt til Sæter Gård, der 
det da fortsatt var plass til oss gamle 
hundeførere. Roar A. Lien overtok for-
mannsvervet da Geir ønsket avløsning.

Medlemsturen 2011 gikk til Budapest v/
hjelp av Bente Hauger og mann: Arne 
Nygård. Vi var faktisk 35 deltagere på 
turen som var fantastisk. Noen med-
lemmer valgte å reise til Polar Zoo 
utenfor Bardufoss i stedet. Årsmøtet 
2011 ble holdt på PHS øvingssenter i 
Stavern. Der fikk styret igjen ny for-
mann da Roar kun hadde sagt seg villig 
til ta vervet for 1 år.  Nytt styre ble: For-
mann: Hugo Aurdal, sekretær og kass-
erer: Willy Samdal og styremedlem: 
Bente Hauger, vara som før.

Medlemsturen 2012 gikk til Tallinn som 
også er en fantastisk by. Denne gang 
var vi kun 22 deltagere, men det er bra 
når man tanker på at «vi» kommer fra 
hele landet. 

Årsmøtet 2012 ble avviklet på Bardøla 
ved god hjelp av Kjell Askildt. Hugo 
Aurdal og Willy Samdal fortsatte i 
styret og ny sekretær ble Per Bjarne 
Bonesvold.

Medlemsturen i 2013 gikk til Wroclaw i 
Polen. Hele opplegget sto Bente Hauger 
og Arne for, og det ble en kjempetur. 
Høydepunktet ble en dagstur «Ut i det 
blå» der vi havnet hos en fantastisk el-
dre mann og hans familie m/museum, 
grilling, spill og dans.
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Middagen på hotellet den første kvelden besto av roastbiff, eller var det det vi kaller 
bankekjøtt? Uansett et herlig 3-retters måltid!

Dag 2 var det guidet tur gjennom gamlebyen, en flott guide som snakket godt svensk/svorsk, 
lett å forstå, og hun hadde virkelig glimt i øyet! Det lå an til en varm dag så alle kjøpte med 
seg vann til gå-turen, det ble 28-30 grader.   
Det ble virkelig en historisk vandring over Stortorvet, gjennom den store hallen med alle sine 
boder.  Så bar det til andre gamle severdigheter, bla et gammelt universitet ? med et stort 
atrium der det til bestemte klokkeslett ble spilt musikk og de 12 apostlene kom vandrende ut. 

Vi endte opp på slottet på Wavel, en ”liten by” i byen med kirke, rådhus, slottet samt flere 
andre bygninger. Et imponerende sted med mye historie fra ulike tidsperioder opp igjennom 
tida. Vi fikk også med oss dragen som spytter ild! 

Det ble igjen lunsj på Stortorvet, noen måtte ta en drikkepause på veien…. 
Resten av dagen var til fri benyttelse.  Mariakirken var verdt et besøk, utrolig flotte altere 
og malerier. Hver time spilte en trompetist fra ulike vinduer i tårnet! 
Noen handlet rundt Stortorvet og i gatene rundt, andre fant et kjøpesenter – de aller fleste
behov ble dekket!

3 retters middag ble fortært på Miod Malina, en flott restaurant litt unna Stortorvet. 
Herlig mat og god stemning, i det vi kom, fikk vi med oss et svensk bord som feiret Flaggans 
dag! 

Vi rakk omtrent tilbake til hotellet før regnet kom!  Men vi trosset været og satt ute i 
bakgården denne kvelden også. 

Den 3.dagen var det fritt fram etter frokost. Noen av oss tok en båttur for å se byen fra 
Wisla. Andre var i jødekvartalet og andre steder rundt i byen.  Det ble  

Årsmøtet 2013 ble for første gang av-
viklet i utlandet. Vi hadde det på Thon 
Hotell i Charlottenberg- til stor glede 
for ledsagerne som benyttet sin fritid i 
Shopping senteret.

Medlemsturen våren 2014 gikk til Born-
holm der vi hadde sightseeing over 
hele øya, med guide og mye servering, 
fordelt over 2 dager. På hjemturen var 
vi innom Helsinge, nord for Køben-
havn, der vi så vidt rakk noen timer for 
å overvære avslutningen – lydighet og 
skarpe øvelser – i Nordisk Politimester-
skap for politihunder.

Årsmøte 2014 ble igjen avviklet i Stav-
ern, da det ble for vanskelig å få det 
til på Sæter. Styret ble slik: Formann: 
Hugo Aurdal, Sekretær: Per Eidsten 
(ny), Kasserer: Willy Samdal, vara: Alf 
Olsen og Odd Skar. Revisorer: Terje 
Bull Rønning og Geir Åse.

I tillegg til de 2 årlige «sammenkoms-
tene» så har vi hatt en fast «kjerne» med 
ledsagere som har deltatt i dugnadsar-
beid ifm. Birkebeineren, både for ski og 
sykkel, over flere år. Denne dugnaden 
ble etter hvert tung for «gamle» krop-
per, det ga mindre og mindre over-
skudd i foreningens kasse i og med at 
vi hevet innkvarteringen fra å ligge på 
gulvet hos arrangøren til å leie oss inn 

på hytter. Videre ble det lange turer, fra 
Trøndelag, Farsund og Telemark for 
deltagerne som kostet dette selv. Denne 
dugnaden ble avsluttet fra vår side.
Årsmøtet 2015 ble holdt på Garder 
Kurs og Konferansesenter, 2060 Garder-
moen. Årsmøtene blir alltid etterfulgt 
av medlemsmøter med forskjellige 
foredragsholdere.

Medlemsturen 2016 gikk med Bugge 
Buss selskap til Moseldalen.

Årsmøtet 2016 ble igjen avviklet på Garder 
Kurs og Konferansesenter hos Morten 
Korneliussen som kanskje mange kjen-
ner fra før. Der deltok det til sammen 
27 stk første kveld på kamerataften og 
28 på Årsmøte lørdag.

Styret ble: Hugo Aurdal, leder. Willly 
Samdal, kasserer og Kjell Aatangen se-
kretær.

I Jubileumsåret 2017 – foreningen ble 10 
år - gikk vårturen til Krakow. Det del-
tok 17 personer, under ledelse av Bente 
Hauger og samboer Arne Nygård.

Årsmøtet ble holdt på Garder Kurs og 
Konferansesenter 10 - 12.11.2017, hvilket 
var på samme dato som foreningen 
ble stiftet på Sæter Gård for akkurat 
10 år siden. Det var 32 som deltok på 

Jubileums Årsmøtet. «Stiftelsesmid-
dagen» ble holdt i Arcus sine lokaler 
på Gjelleråsen, med omvisning der 
før vi ble servert julebuffet m/pinnek-
jøtt og div. akevitt som passet til de 
forskjellige retter. Selve årsmøtet ble 
avviklet på lørdag og styret ble: leder: 
Hugo Aurdal (gjenvalg), kasserer: Willy 
Samdal(gjenvalg), ny sekretær: Magne 
Fredriksen. Festmiddagen holdt på 
lørdag kveld. Der ble det delt ut noen 
æresbevisninger til de 3 stifterne: Geir 
Halvorsen, Svein Frøyland og Willy 
Samdal. Etter at middagen var avviklet 
med noen taler, gamle minner og his-
torier samt diverse vitser var det tid for 
sosialt samvær ut i de små timer.

Vi ønsker med dette innlegget i bladet» 
Politipensjonisten» å nå ut til de hun-
deførerne som har gått av med pensjon 
og som ikke allerede er medlemmer i 
vår forening (vi er pr.d.d. 58 medlem-
mer) og gjøre fremtidige hundepens-
jonister oppmerksomme på at vi finnes. 
Selvfølgelig kan man være medlem av 
en lokal pensjonistforening tilknyttet 
Forbundet i tillegg til vår som fanger 
opp pensjonerte hundeførere fra det 
ganske land. Intr. kan ta kontakt med 
vår kasserer: Willy Samdal på mob.900 
63 219 eller mail: hundepensjonister@
gmail.com.

Hundepensjonistenes årlige tur – 2017 til magiske Krakow

17 spreke pensjonister hadde meldt seg på til tur til Krakow i Polen, Lillepolen.
Frammøte var så tidlig som 07.40 på Gardermoen. Noen måtte komme kvelden før, andre
startet grytidlig på morgenen, men alle 15 møtte opp og dro samlet med Norwegian. 

Arne og Bente hadde stått for opplegg og bestillinger. De var allerede på plass i Krakow. Da
vi 15 andre ankom flyplassen i Krakow, ventet en minibuss på oss med Bente og Arne, alle 17 
endelig samlet!

 

Vi kjørte sideveier inn til byen og fikk med oss en del historiske steder langs ruta med en 
guide som snakket mer eller mindre godt svensk/svorsk. Alle hørte ikke like bra, men en fin 
tur uansett. 

Vi bodde på Hotell Polski i gamlebyen, rett ved Florian-porten og den delen av parken som 
omkranset hele gamlebyen.  Det var kort vei til Stortorvet og mange av severdighetene i 
denne historiske byen, Polens nest største faktisk og en gang hovedstaden.  Elva Wisla 
renner stor og mektig gjennom byen.
Hotellet var kjempebra, ingenting å si på rommene, det var god og variert frokost, men en 
utrolig treg kaffemaskin.   
Det var også muligheter for å sitte ute på kvelden i hotellets bakgård - i samlet tropp! Det 
satte vi pris på. 

Etter innstallering på hotellet skulle vi møtes til lunsj på Stortorget. Vi klarte å sette oss på 
2 forskjellige fortausrestauranter, den ene var atskillig kjappere enn den andre! Men vi 
lærte til neste dag…. Etter inntak av lunsj var det tur med Melex – minitog - rundt i 
gamlebyen. Nyttig med et overblikk over gamlebyen og severdighetene.  Vi prøvde oss aldri
på hestedrosjene med sine staselig vogner, dem var det mange av!  
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akkurat god plass i disse vognene og man skal ha full
kontroll på hendene til fangen.

Jeg ba kollegaen jeg hadde med meg, avgitt fra
ordensavdelingen, sette på vedkommende håndjern
med en gang mens jeg tok meg av Zanto. Av en
eller annen grunn ble det ikke satt på noen håndjern,
selv om jeg purret makkeren.

Den pågrepne ble ransaket og gjorde plutselig en
brå bevegelse og sa han holdt på å miste buksene.
Buksene var rimelig vasne og hang så vidt rundt
livet, så det virket ikke helt fjernt. Jeg var ferdig med
Zanto og irriterte meg over at det ikke ble funnet
noe på personen. Han hevdet selv at han luktet
narkotika etter å ha vært på besøk hos en kjenning.
Denne kjenningen fikk også et besøk etter hvert med
et fint beslag!

Jeg tok fra Zanto ballen, og vi gikk bortover
perrongen. Plutselig kjente jeg draget i førerlinen,
og der lå hunden på bakken og markerte på en god
ball med amfetamin en del meter fra der vi sto med
den pågrepne. Han hadde ingenting med dette å
gjøre, hevdet han.

Etter en stund erkjente han at han hadde kastet
det fra seg da han lot som om han mista buksen. Da
har han altså, i lynets hastighet, fisket frem en stor
ball med amfetamin fra trusen, og kastet dette flere
meter uten at min kollega fikk dette med seg. Derfor
er mottoet: alltid håndjern på med en gang!

Leiv Kjetil og Zanto
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KURS I MOLDE

TEKST OG FOTO: Hundeførerne i Møre og Romsdal PD

MINI-FIGURANT 

Fra tirsdag 12. desember til torsdag 14. desember 2017 var det 
duket for selebert besøk for hundetjenesten i Møre og Romsdal.
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undetjenesten i Møre og Romsdal 
har samlingsbaserte treninger. 
Dette på grunn av geografien i 

distriktet. Desembersamlingen var noe 
vi hadde gledet oss til lenge. Temaet for 
samlingen var figurantarbeid og Pob. 
Bjarne Stallemo fra PHS satte seg på 
flyet oppover til oss for å gi oss litt sårt 
tiltrengt faglig påfyll hva angår figu-
rantarbeidet. Ekstra kjekt var det at det 
kom flere ekvipasjer fra Trøndelag og 
en ekvipasje fra Innlandet politidistrikt 
på samlingen.

Møre og Romsdal politihundelag la 
ned et godt stykke arbeid i å skaffe gode 
lokaliteter før samlingen. Vi fikk leie 
en gammel verkstedhall og rullet ut 
FIFA godkjent kunstgress og finsand 
for å gi gode forhold til både firbeinte 
og tobeinte. En stor takk til Molde fot-
ballklubb, familie og Viking redningst-
jeneste som bisto i dugnadsarbeidet! 

Pob. Stallemo startet samlingen med 
teori på dag en. Teorien gikk ut på at 

Stallemo formidlet basiskunnskaper 
om hvordan vi burde figurere fra hun-
dene var valper til de ble voksne.

Videre så ble den praktiske treningen 
lagt opp slik at alle måtte i ilden for å 
figurere. Her kunne ingen snike seg 
unna og lene seg på den “faste gode 
figuranten i eget distrikt”. Målet for 
samlingen var ikke nødvendigvis å 
trene så fryktelig mye egen hund, men 
heller trene oss selv til å bli brukbare 
figuranter. Det hjalp godt på læring-
smiljøet at Stallemo dempet forvent-
ningene og uttalte at “ den perfekte 
figuranten finne ikke…og det gjør den 
heller ikke ute i gata”. 

Fokuset gikk mye på å få formidlet 
mennesket i figurantarbeidet. Så her 
fikk vi gode tilbakemeldinger hver og 
en av oss på måten vi utøvde vårt figu-
rantspill på. Mange tror jeg opplevde at 
de på sett og vis hadde sin måte å fig-
urere på fra før. Det var slik de hadde 
gjort det tidligere og slik var det med 

den saken. Men er det nettopp denne 
type figurantspill hunden som står 
foran deg trenger? Gir vi for mye av 
oss selv? Kåler vi på for mye? Er vi for 
opptatt av treffpunkt/ target? Osv. Dette 
ble gjenstand for mange gode diskus-
joner underveis i samlingen. Og uten 
å kunne gi noen bastant konklusjon, så 
var gjennomgangsmelodien på flere av 
ekvipasjene og figurantene – “gi lite, for 
å få mest mulig”.  

Det ble også lagt opp til øvelser hvor 
hver og en ekvipasje fikk gode svar på 
om hunden valgte å fokusere på men-
nesket eller biteremediene. Stallemo la 
hele tiden undervisningsopplegget opp 
til at vi skulle prøve å skape så reelle sit-
uasjoner som mulig for hunden.  Den 
siste dagen gikk med til støting med 
munnkurv. Også dette som et ledd i ar-
beidet med å prøve å formidle menne-
sket for hunden. Gjengangeren her var 
at dersom man hørte “snappen” inni 
kurven og et godt støt, så hadde man 
kommet langt. 

Søkshundene i distriktet fikk også godt 
med faglig påfyll. Pob. Dag Strand kom 
ned fra Trondheim for å bistå med sin 
kompetanse på søksutholdenhet og 
finsøk. 

Avslutningsvis så ønsker vi i Møre og 
Romsdal og takke de som deltok på 
samlingen. Spesielt Bjarne Stallemo og 
Dag Strand som tok seg tid til å komme 
og undervise. Deltagerne på samlingen 
bidro også til å gjøre dette til en kjempe 
kjekk samling. Godt humør og stor vilje 
til å ville figurere bidro til at dette ble 
en flott og lærerik samling!

H
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TEKST: Leif Erik Garthus, Agder politidistrikt

LAVINEKURSET 2017
Suksesshistorien om ressursene som fant hverandre.

jobbe i politietaten er noen 
ganger en litt merkelig greie. 
I festtaler og foredrag holdes 

førstelinjen opp som en fane. Livred-
dende innsats roses og suksesshisto-
riene fra operativ virksomhet dras fram 
som det viktigste politiet kan gjøre i 
samfunnet.

Men når de strategiske beslutningene 
tas på bakrommet, er det ikke alltid like 
sexy å prioritere dette gjennom buds-
jett og organisering. Kanskje fordi den 
operative grenens evne til for eksempel 
å forebygge eller redde liv, ikke er like 

målbar og konkret som oppklarings-
prosenter.

Sett det sammen med en for etaten an-
strengt økonomi, så ser det for meg ut 
til at den operative virksomheten får 
svi. 

I 2016 skulle politihøgskolen arrangert 
lavinekurs for hundeførere. Dette ble 
avlyst på grunn av økonomiske priori- 
teringer. Tildelt budsjett strakk ikke 
til for alle planlagte kurs og noe måtte 
vike. Lavinekurset ble avlyst, med plan-
er om å gjennomføre kurset i 2017 i stedet.

Da planene for 2017 skulle legges, var 
ikke situasjonen bedre. Økonomien var 
trang og igjen måtte lavinekurset ofres 
til fordel for andre kurs.

Men hva er det som kjennetegner hun-
deførere? I de ovennevnte talene hvor 
hundetjenestens ansatte beskrives, har 
jeg hørt superlativer som: idealister, 
ildsjeler, kreative, problemløsere med 
mer. (Jeg er fortsatt ikke sikker på om 
det trekkes fram fordi disse egenskap-
ene produserer gode resultater, eller 
fordi de i utgangspunktet er gratis. Men 
det får andre bedømme.)

Å
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Hos Sysselmannen på Svalbard satt sys-
selmannsførstebetjent Vidar Arnesen 
og fulgte med. Vidar er tidligere narko-
tikahundefører og var også godkjent på 
lavinetjeneste.

Svalbard hadde i nyere tid hatt snø-
skred i Longyearbyen, hvor liv gikk 
tapt. Lokalsamfunnet tråkket til, og 
sammen med det organiserte apparatet 
gjorde de en formidabel innsats. Noe 
av det man i ettertid fokuserte på som 
forbedringspotensiale, var manglende 
skredberedskap i form av lavinehund. 
Fram til 2016 hadde Svalbard en hun-
deekvipasje godkjent for lavinetje-
neste, men han var alene og dermed 
uten et fagmiljø rundt seg. I 2016 fly-
ttet ekvipasjen tilbake til fastlandet 
og dermed var nærmeste tilgjengelige 
lavinehund i Tromsø – med minimum 
to timers responstid hvis hundeføreren 
står klar og flyet venter.

Vidar gjorde seg åpenbart noen gode 
tanker og tok initiativ.

Først tok han kontakt med Sysselmann 
Kjerstin Askholt og foreslo å arrang-
ere lavinekurset på Svalbard. Tank-
en var å vise fram hundetjenesten 
for Sysselmannen og beboere. Slik 
kunne de få førstehåndskunnskap om 
hvordan vi jobber og kurses, samt hvil-
ke muligheter og ressurser vi represen-
terer. Interesserte beboere kunne få et 
innblikk i hva lavinehunder er i stand 
til og tanken var at det kunne inspirere 
fastboende til å starte med lavinehund.  
Videre ville  sysselmannen kunne vise 
seg selv og Svalbard fram for hundet-
jenesten. For min egen del var spesielt 
det en øyeåpner – det var lærerikt å få 
et innblikk i øysamfunnet, hvordan det 
jobbes der oppe og ikke minst hva som 
kreves for å ta med seg hund til øya. 

Svalbard er pr. definisjon ikke en del 
av EØS-samarbeidet og klassifiseres i 
så måte på linje med ”tredje-verdens 
land”. Har du ikke vaksiner og pa-
pirene fra mattilsynet i orden, vil det 
ende med at hunden enten blir stående 
igjen på Svalbard i tre måneder eller 
tilsvarende tid i karantene på fastland-
et fram til vaksiner og blodprøver er i 
orden.

Kanskje burde det være en standard-
isert vaksineordning for hundetjenest-
en nasjonalt, slik at man uten prob-
lemer kan flytte ressurser på tvers av 
landegrenser? Da kunne man raskt 
bistå både på Svalbard og i andre in-
ternasjonale sammenhenger raskt og 
effektivt.

Men hvertfall: Vidar presenterte ideen 
om å arrangere vinterkurset på Sval-
bard for Sysselmannen. Det ble et rel-
ativt kort møte, for Askholt tente på 
ideen med en gang. Hun ga samtidig 
grønt lys for å bruke Sysselmannens 
båt ”Polarsyssel” som overnattingssted 
for kurset. Hun gjorde tilgjengelig alle 
de transportressurser som kurset måtte 
ha behov for. Det innbefattet fem bil-
er og 14 scootere, en stor beltevogn og 

nødvendig tilleggsutstyr. To av kursd-
agene stilte Sysselmannen ett av sine 
Superpuma-helikoptre til kursets dis-
posisjon, slik at ekvipasjene fikk gjøre 
tilvenning på helikopterløft med hun-
dene. 

Det var en relativt stor investering, når 
man tenker på at bare båten har en 
døgnpris på kr. 180.000,-. Hva helikop-
teret koster i timen totalt sett, tør jeg 
ikke tenke på, men det er antagelig mer 
enn hva jeg får i timelønn…

Deretter kontaktet Vidar Politihøgsko-
len. Her møtte man i utgangspunktet 
stor velvilje, men forslaget ble først 
avvist. Begrunnelsen var at kurset 
ville bety store utgifter for både Poli-
tihøgskolen og politidistriktene, noe 



et allerede trangt budsjett ikke ville 
tillate. Heldigvis ble avgjørelsen endret 
til det positive etter forsikringer om 
at Sysselmannen ville dekke absolutt 
alle kursutgifter. Det eneste Politihøg-
skolen måtte dekke var transport av 
instruktørene, mens distriktene måtte 
dekke transport av kursdeltakere.

Dermed ga også Politihøgskolen grønt 
lys for å arrangere kurset og i måned-
ene februar – mars var studiet ”videre-
utdanning for hundeførere i politiet 
med vintertjeneste” et faktum.

Men Vidar ga seg ikke der. Med god 
kunnskap om politidistriktenes økon-
omiske situasjon, ville han finne en 
løsning på kursdeltakernes transpor-
tutgifter som distriktene måtte dekke. 
Herr Arnesen tok kontakt med luftfors-
varet. Tidligere hadde luftforsvarets 
335-skvadron rutinemessige flygninger
til Svalbard. Også her har økonomiske
utfordringer og andre oppgaver redus-
ert den aktiviteten de siste årene.

HERCULES
”Er det ikke på tide med en ny flytur til 

Svalbard?”. Svaret ble et uforbehold-
ent” JA”. 335-skvadronen stilte opp med 
en Hercules og fraktet oss tur-retur 
Svalbard. Turen startet med å plukke 
opp to ekvipasjer på Gardermoen. Der-
etter gikk turen til Bergen, Trondheim 
og Tromsø før vi landet på Svalbard – 
uten kostnader for politidistriktene, si-
den luftforsvaret tok regningen.

Og for å si det sånn; når man flyr Her-
cules slipper man å tenke på antall kolli 
og bagasjevekt. Det var herlig befriende 
å kunne stappe alt man trengte og litt 
til inn i luftens varebil. Klart, det er ikke 
som å sitte i en Boeing 767, men som alt 
annet i livet – stilpoeng har egentlig 
ingen betydning. Vi ble fraktet trygt og 
effektivt av to profesjonelle crew.

Vidar har vist at så lenge det finnes én 
person som har en idé og tar initiativ, så 
fins det muligheter. Takket være hans 
innsats, er lavineberedskapen styrket 
med 11 nye, godkjente lavinehunder 
fordelt over hele Norge fra Agder til 
Finnmark. Det bør stå som et eksempel 
til etterfølgelse og som inspirasjon for 
andre. 

Uansett hvordan man organiserer seg 
eller styrer – ingen organisasjoner eller 
systemer er bedre enn de personene 
som fyller dem. Denne historien viser 
at så lenge det fins ja-mennesker hos 
dem man ønsker å samarbeide med 
– da fins det løsninger. Slik resultatet
ble, tror jeg man kan si at dette kur-
set kvalitetsmessig ligger helt i toppen
sammenlignet med noe av det som er
arrangert tidligere. For politietaten sin
del, har det nok også vært det desidert
billigste.

Sysselmannen, luftforsvaret og politi-
etaten har funnet kanaler å samarbeide 
gjennom. Er veien først tråkket opp, er 
den forhåpentligvis kjent og lettere å gå 
ved neste korsvei.

Til sist; de største vinnerne er de men-
neskene vi jobber for, alle våre med-
borgere som vi har påtatt oss å tjene. 
En vakker dag vil en av disse hundene 
være i innsats og redde liv.

Det går det ikke an å sette noen pris-
lapp på.
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otalt var vi 16 deltagere på studi-
et. Fra Finnmark i nord til Far-
sund i sør. Forutsetningen for 
å søke studiet, var at en hadde 

godkjent patruljehund. Det var også 3 
narkotikahunder på studiet. De måtte 
godkjenne i øvelsen teigsøk, før studie-
start.

Studiet var delt opp i to bolker. Først en 
samling på Politihøgskolens utdann- 
ingssenter Sæter gård, på Kongsvinger.  
Denne samlingen var lagt til starten av 
September. Denne uken var en ren teo-
riuke.

Den første dagen hadde vi en teoretisk 
gjennomgang av redningstjenesten, 
hvordan den er forankret, og hvordan 
den drives. Deretter hadde vi under-
visning om forskjellige måter å søke på, 
samt forskjellige måter å drifte en red-
ningsaksjon på. Vi jobbet med datapro-
grammet ”base camp”. Dette er et kart 
program der en kan tegne og markere, 
samt overføre data fra pc til gps. Dagene 
gikk svært for selv om vi satt ved pcèr det 
meste av tiden.

Det meste av den første uken ble beny-
ttet til å jobbe i ”base camp”. Her fikk 
vi mange typer caser som vi skulle løse 
selv. Dette var svært lærerikt. Og vi følte 
etter hvert at systemet satt godt i fin-
grene.

Den første uken valgte meg og Roy Hen-
ning la hundene være hjemme. Det viste 
seg å være veldig greit, da det kun var te-
ori denne delen. Etter denne uken dro vi 
hjem til våre tjenestesteder. Nå skulle vi 
trene på det vi hadde lært. I tillegg skulle 

vi skrive en fagoppgave på minimum 
3000 ord. Temaet vi kunne velge, var 
innenfor faget redning, og måtte ha noe 
med pensum som fulgte studiet.

Jeg valgte å skrive om redningstjenest-
en ved mitt tjenestested, Stavanger. 
Hvordan den er forankret, gjeldende in-
strukser og hvordan dette foregår i prak-
sis. Jeg så også på om det kunne være 
forbedringspunkter fra dagens praksis.

6 uker etter første samling møtte vi ig-
jen på Sæter gård. Nå skulle samling 
to gjennomføres. I tillegg til å ha trent 
med våre hunder, skulle vi levere fagop-
pgaven 1 uke før vi møtte på studiet.

Samling to var en mye mer praktisk 
rettet del. Alle hadde med sine hunder. 
Vi trente mye ute på mange typer søk og 
redning. I tillegg var vi innom teorien 
ved jevne mellomrom.

Etter studiet var målet at vi hadde tileg-
net oss kunnskap om:

-redningstjenestens oppbygning, samt 
politiets og hundeekvipasjens ansvar og 
rolle i redningsoperasjoner 

-samvirke med andre aktører innen red-
ningstjenesten 

-fagleder hund sin rolle i innsatsleder ko 

-ettersøkning, organisering og ledelse av 
søk etter savnet eller antatt omkommet i 
forskjellig miljø 

-taktisk bruk av hund i redningsoperas-
joner 
-ivaretakelse av egen og andres sikker-
het under redningsoperasjoner 

 Vi hadde også krav til ferdigheter: 
 
-benytte hunden effektivt i samarbeid 
med egne og andre aktører under red-
ningsoperasjoner 

-samarbeide med relevant samarbeid-
spartnere innen redningstjeneste

-iverksette og lede redningsaksjoner

-beherske rollen som fagleder hund i en 
redningsaksjon

-foreta fortløpende prioriteringer og til-
deling av søksområder i redningsoper-
asjoner

-sette inn ressurser, i form av ekvipasjer
og redningsmannskaper, i forhold til veks-
lende topografi, miljø og situasjoner

-anvende elektronisk utstyr, herunder 
søkeutstyr, GPS, og relevant kartverk 

Studiet ble avsluttet med en eksamen. 
Vi ble delt inn i par på to og to, ingen 
fra samme distrikt ble satt sammen. Ek-
samen varte i tre timer. Vi fikk en forut-
setning for en redningsaksjon. 

Den ene i gruppen ble søksleder, den 
andre opererte som fagleder hund. 
Begge kandidatene måtte benytte egen 
pc.  Der skulle vi legge inn søksteiger 
og overføre teiger og spor fra pc til gps, 
og motsatt vei. Underveis fikk vi nye 
opplysninger og forutsetninger, som vi 
måtte ta beslutninger og vurderinger i 
forhold til.  Det var en hektisk men fin 
måte å ha eksamen på, det gikk godt for 
alle studentene. 

Studie i redning var svært lærerikt, og 
jeg vil med dette oppfordre alle til å søke 
studiet. 

T

TEKST OG FOTO: Ståle, Sør- Vest pd.

Utdanning for hundeførere
i politiet med redningstjeneste

Høsten 2016 skulle Politihøgskolen gjennomføre studie i redningstjeneste. 
Fra vårt distrikt dro meg og Roy Henning, i tillegg skulle også Fredrik,

fra nordfylket delta. 
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NARKOTIKA
I DET OFFENTLIGE

anto, som ble avlivet desember 
2014, var en meget sosial hund, 
men ikke når han var på jobb. 
Da kunne folk bøye seg ned og 

vil kose, uten at Zanto brydde seg med 
det. De eneste han brydde seg om er 
de som lukter narkotika.  De likte han 
godt.

For lenge siden pågrep jeg en kar med 
3 gram marihuana i Stavanger sentrum 
og både han og kjæresten var meget 
imponert over hunden. Kjæresten had-
de sett på Zanto på avstand og kunne 
ikke få fullrost han nok. Han som ble 3 
gram marihuana fattigere klappet Zan-
to vel og lenge, og konkluderte med at 
han var ”sabla flink”.

Det som var artig denne dagen var 
at lokallaget til Norsk Narkotikapoli-
ti Forening(NNPF) hadde stand like 
bortenfor med oppvisning med narko-
tikahund, og Lions hadde pengeinn-
samling. Lions har alltid vært positive 
til politiet og i flere distrikt har de betalt 
for narkotikahunder til bruk i politiet. 
Utover dette er de veldig engasjert i 
bekjempelsen av narkotika.

TOGET
Nå er den daglige tjenesten slik at det 
ikke alltid er så lett å planlegge hvilket 
tog man skal prioritere, eller om man 

Z

TEKST OG FOTO: Leiv Kjetil og Zanto

Buss, tog og andre offentlige fremkomstmidler har alltid vært
en kjent måte å transportere narkotika på. Man kan blende

inne med andre reisende og sjansen for å møte en
narkotikahund eller politiet er vel heller liten. 
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får tid i det hele tatt, men det blir heller 
litt mer spontant.

På en kveldvakt tok jeg med en runde 
på lokaltoget til Egersund. Jeg hoppet 
på toget i Sandnes i retning Bryne, og 
byttet tog der som gikk i retur Sandnes. 
Det er ikke alltid det blir fangst, men 
uansett er det forebyggende aspektet 
viktig. På denne kveldsvakten fanget 
jeg en velkledd herremann i sin beste 
alder. Han satt med ipaden sin og leste 
VG, mens han koste seg med en kopp 
kaffe. Det var helt til Zanto kom og av-
lyste kosestunden.

Zanto kan være ganske hard når han 
har stoff i nesen, så da han begynte 
å boltre seg frem mellom bagasje og 
ipad, kjente jeg et lite sug i magen. Til 
slutt lå hunden med halen i været på 
herremannen sin venstre sko, klemt 
mellom mannen og veggen.

 Jeg ba han reise seg, bli med til midt-
gangen, samtidig som jeg spurte om 
han hadde narkotika på seg. Han kik-
ket på Zanto, som var klistret til skoen 
mens han gikk bortover gangen, og han 
kunne forsikre meg at det hadde han. 
Ingen tvil om det! Han hadde bursdag 
og hadde kjøpt inn litt hasj for å feire! 
Jeg gratulerte med dagen, men følte at 
jeg kanskje hadde ødelagt den.

HÅNDJERN ER IKKE DUMT!
En annen kjapp tur innom toget førte 
til et bra beslag med amfetamin. Igjen 
var det lokaltoget til Egersund. Idet jeg 
kom inn i første vogn, så jeg på Zanto 
at her var det godsaker i lufta. Hunden 
lokaliserte kjapt en kjenning av politiet 
som satt og prøvde å gjøre seg usynlig. 

”Hvis jeg bare sitter helt stille og stirrer 
ut vinduet, går nok dette bra, tenkte 
han nok” Jeg ba han bli med på utsid-
en, mens jeg hadde svare strev med å 
ha kontroll på både den pågrepne og 
hund. Det er ikke akkurat god plass i 
disse vognene og man skal ha full kon-
troll på hendene til fangen.

Jeg ba kollegaen jeg hadde med meg, 
avgitt fra ordensavdelingen, sette på 
vedkommende håndjern med en gang 
mens jeg tok meg av Zanto. Av en eller 
annen grunn ble det ikke satt på noen 

håndjern, selv om jeg purret makkeren.
Den pågrepne ble ransaket og gjorde 
plutselig en brå bevegelse og sa han 
holdt på å miste buksene. Buksene var 
rimelig vasne og hang så vidt rundt 
livet, så det virket ikke helt fjernt. Jeg 
var ferdig med Zanto og irriterte meg 
over at det ikke ble funnet noe på per-
sonen. Han hevdet selv at han luktet 
narkotika etter å ha vært på besøk hos 
en kjenning. Denne kjenningen fikk 
også et besøk etter hvert med et fint be-
slag.

Jeg tok fra Zanto ballen og vi gikk bor-

tover perrongen. Plutselig kjente jeg 
draget i førerlinen og der lå hunden på 
bakken og markerte på en god ball med 
amfetamin en del meter fra der vi stod 
med den pågrepne. Han hadde ingen 
ting med dette å gjøre hevdet han.

Etter en stund erkjente han at han 
hadde kastet fra seg dette da han lata 
som om han mista buksen. Da har han 
altså, i lynets hastighet, fisket frem en 
stor ball med amfetamin fra trusen, og 
kastet dette flere meter uten at min kol-
lega fikk dette med seg. Derfor er mot-
toet: alltid håndjern på med en gang!
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smak, men et minne for livet. De «små» tobente
syntes det var kjempekult.

Dag to måtte jeg vente i bilen mens familien
prøvde en frokost i restauranten på hjørnet. Her
ble jeg visst ikke forsøkt pratet inn engang. Det
varte ikke lenge før vi satte kursen tilbake til
USA. Denne dagen så vi på Niagara Falls fra
amerikansk side. Ikke tvil om at fossen er finest
fra Canadisk side.

Ei lokal indianerbutikk ble også besøkt. Far i
huset var veldig glad for at høvdingkransen ikke
ble kjøpt med hjem, men et par utskårne
spretterter ble det.

Det ble en lang tur hjem igjen. Like lang, –
men den føltes lengre. Godt det gikk fint å sove
mens de voksne delte på å kjøre.

Er dere noen gang i USA i nærheten av
Niagara Falls er det verdt et besøk!

Jeg var heldig og fikk være med på mange
turer, men nå er det godt å være hjemme i Norge

og jobbe igjen.
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Innlandsdata
Telefon 952 80 910
Paul A Owrens veg 225
2607 Vingrom

Trabelia Hyttegrend & Camping
2632 Venabygd, Tlf. 61 28 40 75, Faks 61 28 41 31
www.trabelia.no
• Hytter med høy standard fra 40 – 60 kvm, totalkapasitet 60
senger. • Camping- og caravanplass • Dagligvareutsalg med baker-
varer, salg av gass • Skiutleie av turski, 140 km løyper, skistall •
Spisetilbud for grupper, maks 60 personer

Gamlevegen 3, 2900 Fagernes
Telefon 61 34 76 72 – 915 84 968

http://www.pov.no – E-post: Post@pov.no,

RINGSAKER
INDUSTRISERVICE�AS

Storgata 38, 2390 Moelv,Telefon 62 36 73 70
www.ringsaker-industriservice.no

Gausdal apotek
Vestringsveien 14, 2651 Østre Gausdal

Telefon 61 22 93 90, E-post: gausdal@dittapotek.no

Korsbakken 25, 2760 Brandbu

AS TRYGVE MYRER
RØRLEGGERFORRETNING

Varme og sanitær, nyanlegg og reparasjoner

Haslemoen, 2436 Våler, Telefon 62 42 01 44, www.trygvemyrer.no
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Full forståelse for at våre tobeinte ikke klarte å

finne dette våpenet slik det lå gjemt. Det hadde

ikke jeg funnet heller, men Gjermund derimot

med sin fantastiske nese, klarte å finne det. Man

lurer ikke en gammel ringrev.

Dette var et ordentlig gøyalt funn! En god dag

på jobben!

6

Mårveien 14, 2211 Kongsvinger

Telefon 62 88 81 34

Telefaks 62 88 81 10

Bispen Camping
Bispevegen 4, 2690 Skjåk

Telefon 61 21 41 30

Biri Landbruksservice
Biristrandveien 588, 2837 Biristrand

Telefon 414 61 377

Engens Varmeforretning AS
Kornsiloveien 60, 2316 Hamar

Tlf. 62 54 07 70, www.oljesenter.no

Rune Lerudsmoen
2436 Våler i Solør

Telefon 62 42 01 05

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusveien 35, 2770 Jaren

Telefon 61 32 81 38
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Caspar Storms vei 19, 0664 Oslo, Telefon 22 88 46 80
www.zf-group.no – kgknorge@zf-group.no

Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo, Telefon 23 08 02 29

Geir Helland AS
St. Olavs gate 7, 0165 Oslo

Telefon 22 20 81 05
Fresenius Kabi Norge AS

Gjerdrums vei 12, 0484 Oslo,Telefon 22 58 80 00

Aro Taksering AS
Bekkealgskaia 90
0193 Oslo
Telefon 22 19 63 89
Telefaks 22 19 63 79

Revierhavnen Kro
Sjøstjernene AS

Hovedøya, 0150 Oslo
Telefon 22 67 53 50
E-post: revierhavnen@herrnilsen.no
www.revierhavnenkro.no

VELUX Norge AS, www.velux.no

Gjerdrums vei 12, 0484 Oslo
Telefon 22 02 16 00, Telefaks 22 02 16 01

Westfalia Separator Nordic AS
Mechanical separation
Division

Handelshuset i Akersgata 30
På toppen av Lille Grensen

Optikerkjeden Brilleland og
Norrøna Flagship Store

Akersgaten 30 A/S, Oslo

f“ÄäyâÇÇ Tf
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo

Telefon 22 83 28 68
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Vi takker følgende for annonsen

Advokatforeningen
Kr. Augusts gate 9, 0164 Oslo

Telefon: 22 03 50 50

Punch AS
Zinoberveien 8, 0758 Oslo

Ole Ludvig Akre AS
Lommedalsveien 276, 1350 Lommedalen

Telefon: 67 80 06 49

Bibliotekenes IT-senter AS
Postboks 6458 Etterstad, 0605 Oslo

www.bibits.no, Tlf. 22 08 34 00

Anne Odden Regnskap
Vestengveien 4B, 1182 Oslo

Telefon: 957 82 011

Bakken Vin & Gourmet AS
Bjørnerabben 19, 0383 Oslo

Telefon: 901 20 019

Roar Wilhelmsen AS
Østre Aker vei 39 G, 0581 Oslo

Telefon: 22 65 05 25

Tannlegene Nesbru Senter
Fekjan 11A, 1394 Nesbru

Telefon: 67 20 47 00

Profileringsspesialisten AS
Fyrstikkalleen 7, 0661 Oslo

Telefon: 22 62 61 00

Japan Consult Hiroko Kimura
Statsautorisert translatør, seminartolk

hiroko.grf@gmail.com

Truck & Trailer Industri AS
Postboks 121 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 23 03 96 00

Boligbygg AS
Årengveien 12, 1394 Nesbru

Telefon: 949 88 385

Centec Norge AS
Strøket 5, 1383 Asker
Telefon: 66 75 81 60

Logos Consulting AS
Postboks 1549, 0117 Oslo

Telefon: 918 34 734

Hudhelse AS
Løkkeåsveien 3, 1337 Sandvika

Telefon: 67 54 03 44
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oppdaget jeg et område med tett vegetasjon. Jeg
gikk nærmere området, og da kunne jeg også
høre lyden av en som gråt. Midt inne i den tette
vegetasjonen satt den savnede jenta og gråt. Vi
fikk tatt hånd om henne, og bragt henne hjem.
En større leteaksjon var avverget.

Vi var i utgangspunktet ganske fornøyde med
oss selv og dagens innhold etter denne lete-
aksjonen. Det er ikke så ofte vi får så mange
hundeoppdrag på et vaktsett. Det gjensto endel

skrivearbeid, så vi kjørte inn for å skrive rapporter.
Da kom det en anmodning fra et annet nabo-
distrikt enn vi var i tidligere på kvelden. De hadde
stanset en bil de syntes det luktet marihuana i,
men de klarte ikke å finne ut hvor lukten kom
fra. Vi satte kursen, og møtte patruljen ved den
aktuelle bilen. Jeg satte Leah i søk, og inn under
det ene passasjersetet markerte hun på en pose
som var kilt oppunder setet. Det var vanskelig å
se posen, men grunnet markeringen undersøkte
jeg området nøye, og avdekket posen som ganske
riktig inneholdt marihuana. Patruljen på stedet
var kjempefornøyde, jeg var kjempefornøyd, og
Leah fikk utlevert en vel fortjent kong for utsøkt
arbeid.

Vaktsettet vårt var over for denne gang. En
vakt inneholdende mye spenning, arbeid og flotte
løsninger med hund. Det er disse dagene vi
hundeførere brenner aller mest for. Måtte det
komme flere slike vaktsett snart igjen.

Sogn Service AS, Frysjaveien 33 C, 0884 Oslo
Telefon 22 23 01 61,Telefaks 22 23 01 61

E-post: firmapost@sognservice.no
Hvamsvingen 11, 2013 Skjetten

www.buergruppen.no, Telefon 09100
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Shimano Nordic Cycle AS,Vakåsveien 7, 1395 Hvalstad
Telefon 66 77 80 10,Telefaks 66 77 80 11

www.shimano-nordic.no

Ringeriksveien 191B, 1339 Vøyenenga
Telefon 67 17 77 60,Telefaks 67 17 77 66

www.rudmekanikk.no

Børsholmen, 1392 Vettre,Telefon 66 79 80 87
www.borsholmen.no

Maria Dehlis vei 40, 1083 Oslo
Telefon: 22 80 34 60, E-post: post@nord-kran.no
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Bergvang AS
Bergvangveien 12A, 1384 Asker

Telefon: 22 14 64 44 - 419 15 577

JaBe-rammer AS – Innramming
Ullernchausseen 119, 0284 Oslo

jabernts@online.no, Tlf. 22 50 67 24, 908 55 336

Oslo Malerbedrift AS
Kongshavnveien 28, 0193 Oslo

Telefon: 406 02 602

Helge R Olsen & Sønn AS
Pb. 55 - Alnabru, 0614 Oslo

Telefon: 22 79 41 00

Brann: 110
Politi: 112

Lege: 113

Era - Nordisk Bygg og Vedlikehold AS
Sverdrups gate 15, 0559 Oslo

Telefon: 22 35 45 85

Auto-Rep AS
Olav Ingstads vei 7D, 1351 Rud

Telefon: 67 13 15 49

Narkotikafunnet ble byttet ut med «falske

pakker» som var tilsvarende emballert. Videre ble

det etablert spaning på stedet med pågripelse

dagen etter. Flere personer er pågrepet i saken. I

slutten av mai er jeg kalt inn som vitne i rettsaken.

I etterkant av funnet, har jeg spøkt med mine

kollegaer som har narkotikahund. «Hvorfor bare

ta noen små gram med amfetamin hver gang, når

du kan ta 2,4 kilo på en gang?»

Snipp, snapp snute, så var Eos sitt største

narkotikabeslag i rute!
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Tollaksvik Entreprenørservice As
Austre Karmøyveg 426, 4250 Kopervik

Telefon 906 94 490
www.tollaksvik.no

www.tollaksvikshop.no
www.rentit.no

Ola Fisketjøn AS
Suldalsvegen 1574
4237 Suldalsosen

Telefon 52 79 91 86
www.of-as.net

E-post: of.as@suldal.com

Roar Husebø Agenturer AS
Selhundveien 13, 4085 Hundvåg

Telefon 901 44 172, e-post: roar.husebo@lyse.net Toreskogveien 75, 4352 Kleppe
Telefon 952 27 108, www.ror-varme.no
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Leder for hundetjenesten i HV-12, kaptein Jonny

Schjetne forteller at det krever mye innsats fra både

eier og hund for å få en god ekvipasje, og at det

trenes opp mot 45 dager i året inne til tjeneste, samt

utallige dager med egentrening. 

«Vi er en viktig ressurs ikke bare for våre egne

avdelinger i HV, men også på tvers av forsvars-

grenene og til det sivile samfunn.» 

«Hundene er uvurderlige for en rekke oppdrag,»

legger Schjetne til. «Da går ekvipasjen inn som en

naturlig del av lagene til både jeger- og innsats-

troppene våre som en sensorkapasitet som kan øke

både overlevelsesevnen og evnen til oppdrags-

løsning. 
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6260 Skodje 
Telefon 70 27 50 63, Mobil 950 85 959

Vi kan plast!
Verkstedveien 29, 1400 Ski

Telefon 64 87 41 47, www.multiplast.no
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Ketil Pedersen, Bjastadveien 2, 1408 Kråkstad
Telefon 64 86 38 97, 907 99 328,Telefaks 64 87 56 20

E-post: ketil.pedersen@ventelo.net

Fred Olsens gate 2

Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon 22 34 10 00, Telefaks 22 41 24 15

www.mruud.no

Variocage 15.08.17 b.indd   1 17.08.17   17.46
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HUNDEPENSJONISTENES ÅRLIGE TUR 2017

TIL MAGISKE KRAKOW

TEKST: Ragnhild Isachsen, referent

17 spreke pensjonister hadde meldt seg på til tur til Krakow i Polen, 
Lillepolen. Frammøte var så tidlig som 07.40 på Gardermoen.

Noen måtte komme kvelden før, andre startet grytidlig på morgenen, 
men alle 15 møtte opp og dro samlet med Norwegian.

44



rne og Bente hadde stått for 
opplegg og bestillinger.  De var 
allerede på plass i Krakow.  Da 
vi 15 andre ankom flyplassen i 

Krakow, ventet en minibuss på oss med 
Bente og Arne, alle 17 endelig samlet! 
Vi kjørte sideveier inn til byen og fikk 
med oss en del historiske steder langs 
ruta med en guide som snakket mer 
eller mindre godt svensk/svorsk. Alle 
hørte ikke like bra, men en fin tur uan-
sett.

Vi bodde på Hotell Polski i gamlebyen, 
rett ved Florian-porten og den delen av 
parken som omkranset hele gamlebyen.  
Det var kort vei til Stortorvet og mange 
av severdighetene i denne historiske 
byen, Polens nest største faktisk og en 
gang hovedstaden.  Elva Wisla renner 
stor og mektig gjennom byen.  Hotellet 
var kjempebra, ingenting å si på rom-
mene, det var god og variert frokost, 
men en utrolig treg kaffemaskin.   Det 
var også muligheter for å sitte ute på 
kvelden i hotellets bakgård - i samlet 
tropp! Det satte vi pris på.

Etter innstallering på hotellet skulle vi 
møtes til lunsj på Stortorget.  Vi klarte 
å sette oss på 2 forskjellige fortausre-
stauranter, den ene var atskillig kjap-
pere enn den andre!  Men vi lærte til 
neste dag….  Etter inntak av lunsj var 
det tur med Melex – minitog - rundt i 
gamlebyen.  Nyttig med et overblikk 
over gamlebyen og severdighetene.  Vi 
prøvde oss aldri på hestedrosjene med 
sine staselig vogner, dem var det mange 
av!

Middagen på hotellet den første 
kvelden besto av roastbiff, eller var det 

det vi kaller bankekjøtt? Uansett et her-
lig 3-retters måltid!

GAMLEBYEN
Dag 2 var det guidet tur gjennom gam-
lebyen, en flott guide som snakket godt 
svensk/svorsk, lett å forstå, og hun had-
de virkelig glimt i øyet! Det lå an til en 
varm dag så alle kjøpte med seg vann 
til gå-turen, det ble 28-30 grader. Det 
ble virkelig en historisk vandring over 
Stortorvet, gjennom den store hallen 
med alle sine boder.  Så bar det til an-
dre gamle severdigheter, bla et gammelt 
universitet med et stort atrium der det 
til bestemte klokkeslett ble spilt musikk 
og de 12 apostlene kom vandrende ut. 

Vi endte opp på slottet på Wavel, en” lit-
en by” i byen med kirke, rådhus, slottet 
samt flere andre bygninger.  Et impo-
nerende sted med mye historie fra ulike 
tidsperioder opp igjennom tida.  Vi fikk 
også med oss dragen som spytter ild! 

Det ble igjen lunsj på Stortorvet, noen 
måtte ta en drikkepause på veien…. 
Resten av dagen var til fri benyttelse.  
Mariakirken var verdt et besøk, utrol-
ig flotte altere og malerier.  Hver time 
spilte en trompetist fra ulike vinduer i 
tårnet! Noen handlet rundt Stortorvet 
og i gatene rundt, andre fant et kjøpe-
senter – de aller fleste behov ble dekket! 
3 retters middag ble fortært på Miod 
Malina, en flott restaurant litt unna 
Stortorvet.  Herlig mat og god stemning, 
i det vi kom, fikk vi med oss et svensk 
bord som feiret Flaggans dag!

Vi rakk omtrent tilbake til hotellet før 
regnet kom!  Men vi trosset været og satt 
ute i bakgården denne kvelden også.

Den 3.dagen var det fritt fram etter 
frokost. Noen av oss tok en båttur for å 
se byen fra Wisla. Andre var i jødekvar-
talet og andre steder rundt i byen.  Det 
ble ny lunsj på Stortorvet.  Vi likte oss 
der, artig å prøve ulike restauranter og 
retter. Ved 15.45-tida kom bussen for å 
ta oss med på ”Ut i det blå – tur”, alle 
visste at vi skulle til saltgruvene! Det tok 
sin tid å komme dit i rushtida, og likeså 
ble det venting for å komme inn. Mid-
dagen måtte utsettes en time.

Det var artig å se hvordan de hadde 
bygd opp gruvene for å vise arbeids-for-
holdene og ikke minst hestenes innsats, 
innredelsen av katedralen var  impo-
nerende.  Det ble en slitsom tur for 
enkelte av oss med dårlig knær og 500 
trapper å gå ned samt 2-3 kms vandring 
i gangene!  Heisen opp igjen var en 
opplevelse for seg, liten og trang - 8-9 
mennesker stuet sammen.

Vi fikk bussen til å kjøre direkte til 
restauranten, W Starej Kurchni, ist-
edenfor å dra til hotellet først og så 
gå.  Sparte mye tid og var der ca. kl. 
20. Vi ble servert et formidabelt polsk
måltid!  Desserten var like enorm som
alt det andre, men alt smakte fortreffe-
lig!  Stemningen rundt bordet var up-
åklagelig, den ene historien etter den
andre dukket opp, en flott avslutning-
smiddag for turen 2017.

En siste kveld i bakgården, neste dag 
var det tid for pakking og avgang til fly-
plassen 09.30.  Vi ankom Gardermoen 
ca. 14.20.  En flott sosial og lærerik tur 
var over for denne gang.  Hundepens-
jonistene er jammen en herlig gjeng 
med humor og glimt i øyet. 
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Full forståelse for at våre tobeinte ikke klarte å

finne dette våpenet slik det lå gjemt. Det hadde

ikke jeg funnet heller, men Gjermund derimot

med sin fantastiske nese, klarte å finne det. Man

lurer ikke en gammel ringrev.

Dette var et ordentlig gøyalt funn! En god dag

på jobben!
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Jernbaneplassen 1, 2211 Kongsvinger
www.pentacon.no

Oscars gate 1, 2208 Kongsvinger
www.pentacon.no

Bispen Camping
Bispevegen 4, 2690 Skjåk

Telefon 61 21 41 30

Biri Landbruksservice
Biristrandveien 588, 2837 Biristrand

Telefon 414 61 377

Engens Varmeforretning AS
Kornsiloveien 60, 2316 Hamar

Tlf. 62 54 07 70, www.oljesenter.no

Rune Lerudsmoen
2436 Våler i Solør

Telefon 62 42 01 05

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusveien 35, 2770 Jaren

Telefon 61 32 81 38
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Christer Svanberg
støtter hundepatruljens viktige arbeid

Øksengård, 8250 Rognan, Telefon 75 69 13 30

Aloud AS, Professor Birkelands vei 27 A, 1081 Oslo
Telefon 907 45 003, www.aloud.no

Auto Service Lillestrøm AS
Depotgaten 10, 2000 Lillestrøm

Telefon 63 81 08 00

Brønnøy Veterinærklinikk DA
Salhus, 8900 Brønnøysund

Telefon 75 02 30 55

Nordtext Juhani Sovijarvi
Dragonstien 101, 1062 Oslo

Telefon 22 32 06 93

Alta Skiferlegging Nord AS
Balmig 21, 8208 Fauske

Telefon 478 80 000

BliFix Hårsenter
Sogndalsveien 121, 4645 Nodeland

Telefon 38 18 23 73

Byggopp – OK for bygg- og anleggsteknikk S&F
Postboks 572, 6803 Førde

Telefon 57 82 92 50

Helgeland Avfallsforedling Iks
Postboks 12395 Sentrum, 8602 Mo i Rana

Telefon 75 19 82 00

Vi støtter Norsk Politihundelag
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Din eiendomspartner i Oslo

Fred Olsens gate 2
Postboks 1159 Sentrum, 0107 Oslo

Telefon 22 34 10 00,,Telefaks 22 41 24 15

Konghellegaten 3, 0569 Oslo, Telefon 22 37 79 30, Telefaks 22 37 10 07
Over 50 år i bransjen Delesalg – Service

Vi utfører alt innen elektriske installasjoner i nybygg, kontorer
og rehabilitering av elektriske anlegg i eldre leiligheter.

Ingen jobb for liten.

Bentsegaten 6, 0465 Oslo
Telefon 22 02 62 30, Telefaks 22 23 96 29

www.sterkstrom.no
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Iskrivende stund er
det rene vår-
stemningen i

Trondheim. Lite snø
preger vinteren hittil.
Uavhengig av lite snø
har våre lavinehunder,
både gamle og unge
under opplæring, vært i
Sverige og samtrent
med både svenske

politihundeførere, helikoptertjenesten og rednings-
tjenesten. Det har vært en kjempeerfaring, og de
som deltok på dette, sitter igjen med et godt
treningsutbytte. Det har vært en fin forberedelse
til selve vinterkurset som i år skal avholdes på
Svalbard! Vi ønsker alle som skal delta, en god
tur og krysser fingrene både for et godt kurs samt
en flott naturopplevelse.

Undertegnede har sammen med Gjertrud
Strand og Morten Mogstad vært i Oslo på
Hundekonferanse i regi OPTK. Tåka på Værnes
holdt oss i sin klamme favn noen ekstra timer
(les 8,5 timer!) før vi endelig kom oss avgårde.
Det var et fint arrangement, og det ble både
sosialt og faglig godt. Takk til OPTK for et hyggelig
opphold!

NM-arrangørene er i år Stavanger, som arrangør
for NM for patruljehunder, og Bergen, som arrangør
for narkotikahundene. Vi håper å kunne stille
ekvipasjer på begge arrangementene.

Tove Moholt
Leder TPTHK

Lederen har ordet

Bunnpris Elgesæter Elgeseter gate 16, 7030 Trondheim Tlf. 73 53 32 55
Åpent mandag – fredag: 0800–2300, lørdag: 0900–21.00

Bunnpris Lerkendal AS Dybdahls veg 5, 7051 Trondheim Tlf. 73 94 58 67
Åpent mandag – fredag: 0800–2300
lørdag: 0900–2100

Bunnpris & Gourmet Lillebergveien 8, 7052 Trondheim Tlf. 73 93 52 10

Tyholt AS Åpent mandag–fredag: 0800–2300, lørdag: 0900–2200
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Garcias Renhold
Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo
Telefon 911 57 388, 920 77 099 HTH Prosjektavdeling AS, Strømsveien 245, 0668 Oslo

Kjøkken, Bad og Garderobe, Telefon 22 91 40 40

Vollaveien 15–19 Bygg 1, 0668 Oslo
Telefon 916 57 664 – www.norfug.no

Møllergaten 12, 0179 Oslo
Telefon 22 42 71 13,Telefaks 22 42 52 25

Munkedamsveien 71, 0270 Oslo
Telewfon 975 95 560, E-post: laila@oppla.no

Bridge Technologies Co AS
Bentsebrugata 20 , 0476 Oslo,Telefon 22 38 51 00

Truck & Trailer Industri AS
Postboks 121 Alnabru, 0614 Oslo

Telefon 23 03 96 00

Punch AS
Zinoberveien 8, 0758 Oslo

Karat Gullsmedverksted AS
Torggata 10, 0181 Oslo

Telefon 23 35 83 90

Hapo Consult AS
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo

Telefon 911 91 329

Roar Wilhelmsen AS
Østre Aker vei 39 G, 0581 Oslo

Telefon 22 65 05 25

Logos Consulting AS
Postboks 1549, 0117 Oslo

Telefon 918 34 734

Bibliotekenes IT-senter AS
Postboks 6458 Etterstad, 0605 Oslo

www.bibits.no, Tlf. 22 08 34 00

Mimir IT Consulting AS
Rommiskogen 6, 0964 Oslo

Tlf. 976 90 872, www.larssteen.no

Bente Wermåker Regnskapservice
Stanseveien 13, 0975 Oslo

Telefon 22 16 02 22

Advokatforeningen
Kr. Augusts gate 9, 0164 Oslo

Telefon 22 03 50 50

Bakken Vin & Gourmet AS
Bjørnerabben 19, 0383 Oslo

Telefon 901 20 019

AA Oslo Sentrum Tannlegevakt Gholam Soltani
Tannlege/Spesialist i oral kirurgi – tlf. 22 17 65 66

Christian Krohgs gate 2, 0186 Oslo

Era - Nordisk Bygg og Vedlikehold AS
Sverdrups gate 15, 0559 Oslo

Telefon 22 35 45 85

Heat-Con Varmeteknikk AS
Prof. Birkelands vei 24B, 1081 Oslo
www.heat-con.no, Tlf. 23 14 18 80

Vi takker følgende for annonsen

Stiftelsen Norsk Brannvernforening
Pb. 6754 Etterstad, 0609 Oslo,Telefon 23 15 71 00

Japan Consult Hiroko Kimura
Tolk, statsautorisert translatør, guide

hiroko.grf@gmail.com, Telefon 958 73 034

Profileringsspesialisten AS
Fyrstikkalleen 7, 0661 Oslo

Telefon 22 62 61 00

Brann: 110
Politi: 112

Lege: 113
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Aktuell behandling er å gi hunden brekk-

middel og/eller medisinsk kull for å hindre

opptak i mage og tarm. Videre er det væske-

behandling og overvåkning

Oversikt over teobromin i norsk sjokolade:

•  Melkesjokolade: 1,2 mg/g

•  Mørk sjokolade: 5–8 mg/g

•  Mørk, usøtet sjokolade: 14–16 mg/g

•  Kakaopulver: 12 mg/g

•  Kakaobark: 2–30 mg/g

En plate melkesjokolade på 200 g, inne-

holder for eksempel 240 mg teobromin.

Dersom Isi, som veier ca. 20 kilo, hadde spist

en plate melkesjokolade, hadde hun da fått i seg

ca. 12 mg teobromin pr kilo kroppsvekt. Dette

ville være under grensen for forgiftning (20

mg/kg). Det er imidlertid verdt å merke seg at

mørk sjokolade inneholder betydelig mer

teobromin.
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Borreveien
Du får så mye mer

Borreveien 92, 3186 Horten
Telefon 33 08 49 00, Telefaks 33 08 49 01
Åpningstider 08.00 – 22.00 (08.00 – 21.00)

Micasa Eiendom – utvikling og drift av næringseiendom
Micasa Parkering – salg av p-løsninger og drift av p-plasser

www.micasa.no

Kriminalomsorgen Region Sør

Hundetjenesten

Fjordgaten 13B, 3115 Tønsberg – knut@profoyn.no
Tlf. 33 30 00 10 - Mob 917 06 810

Byggadministrasjon fra A til Å
DAK-tegninger, Byggesøknader,
Anbudsdokumenter/Kontrakter
Prosjektledelse, Byggeledelse

Vestfold Fjellboring AS
Nordre Kullerød 6, 3241 Sandefjord
Telefon 33 48 95 50
www.vestfold-fjellboring.no
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tilsynelatende bra, og tiden for fødselen nærmet seg.

Fødselen gikk i gang til korrekt tid med tanke på 

terminen, og tispa fødte – en valp. En hann. I til-

legg var det to andre valper, men de var dødfødt slik

at resultatet ble en liten rottisgutt. 

Både eieren av tispa og jeg var selvsagt noe skuffet,

men vi valgte å glede oss over den lille som tross alt

var der, og siden han ble unnfanget under litt 

spesielle omstendigheter, slik vi så det, ble han opp-

kalt etter den unge veterinæren med det gode hånd-

laget. Valpen fikk navnet Finn.

Etter en stund viste det seg at alt var ikke som det

skulle være med Finn. Og mora hans var heller ikke

helt god, slik at de begge måtte til veterinær på

Sørlandet. Der viste det seg etter at begge bikkjene

var røntgenfotografert at tispa bar på en skjult

sykdom i skjelettet, denne var nok blitt utløst av 

graviditeten og fødselen, og det verste av alt, lille

Finn hadde også denne defekten medfødt, så enden

på visa var at både tispa og valpen måtte avlives.

Hele greia var rett og slett bare tragisk.

Og Cheney stakkar, han ble både enkemann og

barnløs på en gang, uten at jeg noen gang mistenkte

ham for å ha forstått det. Men det ble med det ene

eventyret for Cheney, sexlivet var tydeligvis ikke hans

greie.

Seinere en gang da jeg var oppom veterinær-

kontoret traff jeg den unge veterinæren igjen. Da så

jeg på navneskiltet hans at han het Harald. Ikke rart

at ting går gale når jeg ikke engang klarer å huske

navnet på veterinæren. Sånn er det med den saken!

Det var et lite tilbakeblikk i fra denne kroppen.

Jeg kan ikke love at jeg ikke kommer til å bidra med

flere tilbakeblikk, gode historier blir som kjent enda

bedre etter hvert som tiden går. Og jeg elsker å

fortelle!

Takk for oppmerksomheten.

Kjetil Fuhr

Pensjonistaspirant

Tlf. 22 51 56 10, faks 22 06 17 70, http://www.halvari.no
Gunnarbeid, Hageanlegg, Lekeplasser, Vaktmestertjenester, Nyanlegg og vedlikehold
Klungveien 30, 7224 Melhus, Telefon 901 73 350, Epost: parkoghage@gmail.com

anmeldelse, ble han konfrontert med Bjørnsen sin

rapport og påstand! Dette medførte at innehaver/

fornærmede innrømmet at ranet var iscenesatt av

ham selv. Bakgrunnen for at innehaver hadde meldt

dette som ran, var at han selv hadde tatt omsetningen,

og at stasjonen slet økonomisk. Innehaver hadde

håpet at forsikringsselskapet skulle utbetale

erstatningsbeløpet som han ble «fraranet».

Øyvind med narkotikahunden Mikke kom høsten

2011 tilfeldig over et trafikkulykkessted, hvor et

enslig kjøretøy hadde kjørt ut av veien i Tysvær.

Kjøretøyet sto ute på et jorde. Passasjeren i bilen

opplyste til Kjetland at sjåføren hadde løpt fra

stedet, fordi han i likhet med passasjer var alkohol-

påvirket. Kjetland hadde foretatt flere sporoppsøk

med Mikke, uten antydning til sporutgang.

Konfrontert med opplysningen fra Kjetland valgte

«passasjeren» å innrømme at han selv, etter

trafikkuhellet, hadde flyttet seg over på passasjersetet

og diktet opp at det var en annen sjåfør. Alt dette

for selv å unngå å bli siktet for promillekjøring. 

Uten tjenestehundene Eos, Pax og Mikke ville

disse oppdragene kanskje vært uløste. 

Så til alle dere hundeførere, husk neste gang 

tjenestehunden din ikke får spor: Ikke spor, kan også

være en sporløsning. 

Johan Sunt Eliassen
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Som en allsidig elektroentreprenør utfører vi 
alle oppgaver innen svak- og sterkstrøm. 
Fra det tradisjonelle til det utradisjonelle.

Nittedalsgaten 31, 2000 Lillestrøm
Telefon 404 94 992, E-post: post@saetherelektriske.no

Bø-Tre AS, Eidet, 8475 Straumsjøen
Telefon 76 13 92 90,Telefaks 76 13 84 00

Trykkbølgebehandling krever som regel en lett
sedasjon og brukes ofte på leddlidelser og sene-
betennelser.

Tusen takk
Et godt grunnarbeid og gode treningsrutiner sammen
med et profesjonelt team er nøkkelen til en sunn og
frisk tjenestehund, uansett spesialområde. Husk at
hunden er mye dårligere til å begrense seg selv og
først kan vise tegn til skader en stund etter at skaden

eller slitasjen har oppstått. En jevnlig tur til en god
rehabiliteringsterapeut eller veterinær med 
spesialisering innen kiropraktikk og/eller akupunktur
kan hjelpe deg å fange opp avvik tidlig. Ikke glem at
hunden også skal ha med seg kroppen videre i livet,
også etter at den går av med pensjon ved ti års alder.
Vi setter alle stor pris på de firbente dyreheltene som
jobber for at vi skal ha det tryggere og bedre i 
samfunnet. Tusen takk for jobben dere gjør! 
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Gladengveien 3B

0661 Oslo

Telefon 22 62 62 20

Telefaks 22 62 62 21
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Ja til folkestyre
Nei til EU og EØS

Tromsø Nei til EU

Tromsø Sanitetsforening
Vestregata 23, 9008 Tromsø, Telefon 474 48 387

Fr. Nansens Plass 1, 9008 Tromsø
Telefon 77 66 41 20

Båtbygger G. Eldjarn
Håkøybotn 4A, 9100 Kvaløysletta

Telefon 77 69 53 36, E-post: gunnar@eldjarn.no

Prestvikveien 18, 9110 Sommarøy
Telefon 952 45 171, E-post: kj-hans4@online.no

Ringveien 101, 9018 Tromsø
Telefon 77 67 68 20, 907 30 177
www.herbjorn-nilssen.no
E-post: herbjorn@herbjorn-nilssen.no Bernhard Lunds vei 4, 9300 Finnsnes

Telefon 901 62 715, www.stud-fin.no, E-post: post@stud-fin.no

Stranddalen 12, 9516 Alta
Baba AS – Joker Kirkenes

Kielland Torkildsens gate 3, 9900 Kirkenes
Telefon 78 99 12 66

Wiiks Transport AS
9143 Skibotn

Telefon 77 71 53 60, Telefaks 77 71 55 25

Ternholm AS
Katla, 9180 Skjervøy, Telefon 77 76 04 18

Salg Stiga grasklippere,
service alle merker

Tromsøysundvegen 20
9020 Tromsdalen

Telefon 909 85 906
www.eidemotor.no

9455 Engenes
Telefon 77 09 92 20
www.kleiva-fiskefarm.no
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Da er det igjen å fri litt til personalet i sikkerhets-

kontrollen, og spørre pent om å få gå foran for å

slippe kø med hunden. Ulempen med den vanlige

sikkerhetskontrollen er at da må line og halsbånd av

hunden før den går gjennom metalldetektoren som

piper for alt og ingenting. I ansatt-inngangen slipper

man det, og man slipper også styret med å ta ut det

ene og andre fra bagen.

Når man så er gjennom sikkerhetskontrollen, er

det bare å finne gaten og sette seg og vente. I de

aller fleste tilfellene får vi tilbud om å gå først på

flyet.

Dersom hunden reiser i cargo er det helt som

vanlig på flyet. Det hender de spør om du reiser

med hund i cargo når du går ombord.

Ved ankomst er alt som vanlig når man har hund

i cabin, men reiser den i cargo må buret hentes ved

spesialbagasje.

Min erfaring er at det er helt greit å reise med

hund på fly. Det er ganske smidig, og selvfølgelig

veldig lettvint om man velger å sende hunden i bur i

cargo. Tåler hunden å fly, er dette en utmerket måte

å reise på, man kommer mye lengre på kortere tid!

Tenker man å reise til utlandet er det ikke så mye

vanskeligere, men da må hunden reise i bur. Man

må huske å ha passet med vaksiner og diverse i

orden før man drar og til man skal hjem. Det er

også viktig å huske på at man må gå på rød sone i

tollen om man reiser med hund til og fra utlandet.
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Postboks 792, 8001 Bodø
Telefon 75 52 85 77,Telefaks 75 52 19 52
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Hos patruljehundene stakk Roy Henning og

Smith av med 1. plassen, Kjell Arne og Aragorn 2.

plass, Stian og Mike 3. plass.

Vikeså leverte nok en gang fantastisk vær og

en kjekk høstkonkurranse! Tusen takk til Jan

Øyvind som stiller bygden til disposisjon, og

steller i stand denne dagen for oss. Tusen takk til

Kjell Haagensen som stilte opp som dommer.

24

Vi utvikler lesetester, kartleggingsmateriell, pedagogisk materiell og
litteratur til bruk i arbeidet med barn, unge og voksne med lesevansker.

Storgata 17, Pb. 29, 4349 Bryne, Tlf. 51 77 80 45

Velkommen til parkeringsbyen Stavanger!

Postboks 674
4305 Sandnes

Telefon 51 97 39 00

ADVOKATENE
ERIK LEA - KNUT MAGNUS HAAVIK - ODD ARILD HELLAND

Postboks 490, 5501 Haugesund
Telefon 52 70 05 30, Telefaks 52 70 05 33

KIWI Stangeland
Austre Karmøyveg 189, 4250 Kopervik,Telefon 52 85 01 79

Refsnes Data AS
Skarahødden 23, 4326 Sandnes

Telefon 51 68 89 98

Erga Revisjon AS
Postboks 672 Sentrum 4003 Stavanger
Telefon 51 51 03 70, http://erga.no

Arf Daniel Chaparian aut. regnskapsfører
Steinkargata 30, 4006 Stavanger

Telefon 51 89 70 90

Europris Åsen – Hillevåg Lavpris AS
Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger

Telefon 51 88 16 44

Vigrestad Taxi
Langgaten 92, 4362 Vigrestad

Telefon 51 43 11 40

Elektro Smart AS
Postveien 99, 4307 Sandnes

Telefon 51 22 48 32

Vaaland Spesialbutikken
Postboks 304, 4349 Bryne

Telefon 51 48 02 83

Vi takker følgende for annonsen

Brann: 110
Politi: 112

Lege: 113
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Da er det igjen å fri litt til personalet i sikkerhets-

kontrollen, og spørre pent om å få gå foran for å

slippe kø med hunden. Ulempen med den vanlige

sikkerhetskontrollen er at da må line og halsbånd av

hunden før den går gjennom metalldetektoren som

piper for alt og ingenting. I ansatt-inngangen slipper

man det, og man slipper også styret med å ta ut det

ene og andre fra bagen.

Når man så er gjennom sikkerhetskontrollen, er

det bare å finne gaten og sette seg og vente. I de

aller fleste tilfellene får vi tilbud om å gå først på

flyet.

Dersom hunden reiser i cargo er det helt som

vanlig på flyet. Det hender de spør om du reiser

med hund i cargo når du går ombord.

Ved ankomst er alt som vanlig når man har hund

i cabin, men reiser den i cargo må buret hentes ved

spesialbagasje.

Min erfaring er at det er helt greit å reise med

hund på fly. Det er ganske smidig, og selvfølgelig

veldig lettvint om man velger å sende hunden i bur i

cargo. Tåler hunden å fly, er dette en utmerket måte

å reise på, man kommer mye lengre på kortere tid!

Tenker man å reise til utlandet er det ikke så mye

vanskeligere, men da må hunden reise i bur. Man

må huske å ha passet med vaksiner og diverse i

orden før man drar og til man skal hjem. Det er

også viktig å huske på at man må gå på rød sone i

tollen om man reiser med hund til og fra utlandet.
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Klikker

Jeg så tidlig at hun ble usikker, spesielt da jeg fikk

hjelp av andre med belønningen, og det kom

to–tre konger susende gjennom lufta.

Det var dette som førte meg over på bruk av

klikker. Jeg hadde prøvd det på de andre

hundene mine også, men på dem fungerte det

like bra å kaste kongen.

Det var ikke mange repetisjonene som skulle

til, før hun skjønte at «klikk» betydde belønning,

som for henne er å jakte på kong/ball som blir

kastet avgårde.

En av fordelene med klikker, er jo at det er

mye lettere å belønne på riktig tidspunkt, og at

lyden er den samme hver gang.

Det spiller liten rolle om kongen/ballen/god-

biten eller hva som brukes, kommer noen

sekunder senere. Øvelsen er over når klikket har

vært.

Uansett kan det være greit å variere mellom

klikker og kasting av kong/ball, for variasjonen

sin del, generalisering, og for at det skal være

uforutsigbart for hunden hva som skjer.

Har også benyttet klikkeren i lydighetstrening,

og det fungerer veldig bra.

8

Gulvavretting med selvutjevnende
sparkelmasse som underlag for alle
typer gulv.

Lunnerlia 14, 2730 Lunner

Telefon 61 32 48 80, 901 18 611

Telefaks 61 32 48 81, E-post: r.e.gulvavretting@lunnerlinna.no

2100 Skarnes,Telefon 62 96 67 00
www.skarnes.vgs.no

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker
støtter politihundenes arbeid

Telebygget, 2100 Skarnes, Telefon 62 96 11 50
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Politihunden nr 1-2018

SUNN ERNÆRING FOR DYR!
Produktene er uten kjemiske tilsetninger. Ingen konserveringsmiddel,

fargestoff eller genmanipulerte tilsetninger - Bare helt naturlig.

Markus Mühle er et naturlig, komplett og kaldpresset hundefôr 
som passer  for alle hunder, uansett rase og alder. 
Anvend LupoDerm hud- og hårkur fra Luposan for sunn hud og 
skinnende pels.
Les mer om våre produkter på www.dyreneshelsekost.no

SUNN ERNÆRING FOR DYR!
Produktene er uten kjemiske tilsetninger. Ingen konserveringsmiddel,

fargestoff eller genmanipulerte tilsetninger - Bare helt naturlig.

Markus Mühle er et naturlig, komplett og kaldpresset hundefôr 
som passer  for alle hunder, uansett rase og alder. 
Anvend LupoDerm hud- og hårkur fra Luposan for sunn hud og 
skinnende pels.
Les mer om våre produkter på www.dyreneshelsekost.no

Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Tel.: 70 13 20 70, Mobil: 922 97 545

post@luposan.no, www.dyreneshelsekost.no

SUNN ERNÆRING FOR DYR!
Produktene er uten kjemiske tilsetninger. Ingen konserveringsmiddel,

fargestoff eller genmanipulerte tilsetninger - Bare helt naturlig.

Markus Mühle er et naturlig, komplett og kaldpresset hundefôr 
som passer  for alle hunder, uansett rase og alder. 
Anvend LupoDerm hud- og hårkur fra Luposan for sunn hud og 
skinnende pels.
Les mer om våre produkter på www.dyreneshelsekost.no

Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Tel.: 990 25 596, Mobil: 922 97 545

post@dyreneshelsekost.no, www.dyreneshelsekost.no

SUNN ERNÆRING FOR DYR!
Produktene er uten kjemiske tilsetninger. Ingen konserveringsmiddel,

fargestoff eller genmanipulerte tilsetninger - Bare helt naturlig.

Tollbugata 8, 6002 Ålesund
Tel.: 990 25 596, Mobil: 922 97 545

post@dyreneshelsekost.no, www.dyreneshelsekost.no
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