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Redaktøren har ordet

I

skrivende stund er det vinterferie i Stavanger 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 vinterferien 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.

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

Ellers kan dere lese om sporfanger og funn
av narkotika, både på Mjøsa og andre stedLeif Erik, Agder politidistrikt, har skrevet er. Ikke minst en kjekk historie om et frieri
en artikkel om lavinetrening på Svalbard utenom det vanlige.
og har gjort seg mange gode betraktninger.
Vil igjen takke Bille for nok en lærerik artikNordisk mesterskap for politihunder 2018 kel og takke de fra politiet som har skrevet
er dessverre avlyst. Det viser seg at de dan- gode og interessante artikler.
ske hundeførerne ikke kunne delta grunnet
andre oppdrag som er i samme tidsrom.
Leiv Kjetil
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Kassereren har ordet

D

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 innbetalt sin medlemskontingent for 2018, og sendt inn oppdatert
medlemsliste. Håper at de andre hundelagene følger etter i løpet av kort tid.
I april skal Norsk Politihundelag avholde sitt landsmøte, og
det er da å håpe at det er en engasjert forsamling med hundeførere som møter opp og kommer med innspill til hvordan
Norsk Politihundelag skal driftes og være organisert i fremtiden. 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 arrangeres 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 passet 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 arrangere 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 avlyst, 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 jubileumsmesterskap i 2019.
Denne vinteren har det vært veldig mye snø flere steder i landet, 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
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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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MED PÅFØLGENDE HUNDESØK
TEKST OG FOTO: Nina

S

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 derfor 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 hverandre og sa i kor: Fy F… den stikker… Vi
fikk varslet fra til operasjonssentralen
og flere patruljer kjørte mot det aktuelle 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 stedet 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 resultatet at jeg ble delvis hengende i sikkerhetsbeltet 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 forsprang, 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 hunden 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 meter 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 gjerdet, tok hunden fort opp sporet igjen.
Sporet gikk til nabohuset, hvor en dame
møtte meg og fortalte at mistenkte hadde vært innom og spurt etter et glass
vann. Han hadde også fortalt damen at
han flyktet fra politiet. Damen bekreftet at vi var på riktig spor idet hunden
fulgte sporet videre bortover gaten. Etter 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 hundefører opplevd et slikt engasjement
fra publikum.
Vi krysset deretter en mer trafikkert vei
og fortsatte opp mot et nytt boligområde. Sporet gikk inn til en bolig og
fortsatte deretter på baksiden av boligen. På en liten bakketopp fikk jeg se
i hælene til mistenkte idet han rundet
en hekk på nabotomten. I samme øyeblikk 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!
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Takk til alle kolleger ved hundetjenesten i Oslo
for et fantastisk bra opphold!
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BONDE I BYEN
TEKST OG FOTO: Morten

Våren 2015 godkjente jeg min første tjenestehund, narkotikahunden Theo. Til daglig jobber jeg ved ordensavdelingen på Gjøvik
politistasjon, og er her en integrert del av ordensavdelingen.

D

aværende Vestoppland politidistrikt var ikke på dette tidspunktet 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 pengesekken, 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
Politihunden nr 1-2018
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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 ekvipasje, 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 målrettet 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
Politihunden nr 1-2018

Innlandet politidistrikt, noe som også
har resultert i endringer for hundetjenesten. 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 kriminalitet 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 hundetjenesten 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 polititjenestemann 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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BUGSPYTKIRTELBETÆNDELSE
(Pancreatitis/Pancreas insufficiens)
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.

K

irtlen sidder lige efter mavesækken hvor tarmene begynder. Bugspytkirtlen har to
funktioner. Den første funktion 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 foderet. Den anden funktion er hvor kirtelsekretet afsættes direkte ud i blodet.
Det første kaldes en eksokrin sekretion
og det andet kaldes en endokrin sekretion. Den første funktion er fordøjelsesenzymer og den anden er insulin
der styrer cellernes optagelse af sukker.
Begge systemer kan blive syge. Når der optræder 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 forbenene fremad. Appetitten forsvinder
og afføringen bliver tynd.
Den sygdom hvor hunden ikke klarer at producere insulin er sukkersyge.
Sukkersyge hos en aktiv tjenestehund
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Klem fra Bille
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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.
TEKST OG FOTO: Albert & Arild

E

n lørdagsnatt midt i fellesferien
var jeg og Albert på vakt i Lillehammer-regionen. Ved 03-tiden fikk vi melding via operasjonssentralen 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 nordover 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 opplyse at de i ren frustrasjon over situasjonen hadde forsøkt å kaste stein etter
gjerningspersonene, dog uten å lykkes.
Grunnet den lyse sommernatta kunne
vi observere kanoen midt ute på Mjøsa. 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 tyskerne. 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 kanotyvene 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 motsatt side. De hadde nok også fått med
seg at politiet var ankommet og at en
Politihunden nr 1-2018
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annen båt var i bevegelse på vannet.
Slik sett regnet vi med at de ville forsøke 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 tiden før vi nådde frem til kanoen.
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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 ryggsekken han bar på.
Politihunden nr 1-2018

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 humoristiske 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.

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

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

NBF

The Challenge
Do

you
LYDIGHET
g o t w h a t it t a k
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

es

?

10 år med The Challenge!
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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

For ytterlige spørsmål ta kontakt med:
Ellinor Antonsen
tlf.: +47 99 71 08 48
Elisabeth Østbakken tlf.: +47 90 72 46 15

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

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

Påmelding innen 1. august

1. plass: 10 000 NOK • 2. plass: 3 000 NOK • 3. plass: 2 000 NOK
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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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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 narkotika 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 kjøkkenskuff, 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 laget 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 funnet det hvis ikke hunden hadde markert der.
Etter å ha søkt gjennom hele leiligheten med noen markeringer her og der, var vi klar for å avslutte. Vi hadde informasjon om at han nylig hadde solgt en del narkotika og syntes 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 tilgang 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 hunden 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.

THE CHALLENGE
10 år med verdens tøffeste brukshundprøve!
Bli med på THE CHALLENGE på Sølen 30. august–2. september 2018!
Hvem kan bli med? ALLE

NBF

The Challenge
Do

you

g o t w h a t it t a k

es

?

B

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.

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
Påmelding innen 1. august
Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på

www.the-challenge.no

1. PLASS: 10 000,2. PLASS: 3 000,3. PLASS: 2 000,-

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
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EN KRIGER
TAKKER FOR SEG

J

eg må innrømme at jeg har himlet en del med øynene
over hundeførere som har levert tåredryppende historier om sine døde tjenestehunder. For som en hundefører 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 gammel, til vi tok den tunge turen til veterinæren et par måneder
etter at han bikket 10 år. The big C vant til slutt.

Politihunden nr 1-2018

Lukas hadde en cv utenom det vanlige. Han var norgeshistoriens 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.
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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 preget 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/innstigningstyverier 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, kampen mot klokka og folk i gatene, må jeg innrømme at jeg ikke
hadde all verdens tro på at det skulle bli biff til middag. Underveis 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 sporet..) 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 område 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
Politihunden nr 1-2018
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HUNDEFØRERENS

STØRSTE «FANGST»
TEKST OG FOTO: Leiv

H

istorien er sann og stammer fra året 2017.
Sunnmøre politidistrikt er i dag Møre og
Romsdal politidistrikt. Fra å ha en narkotika 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 fortelle 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 hverken narkotika eller patruljehund er det viktig at vi
stiller opp.

Politihunden nr 1-2018
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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.

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 roper « DEPO MED NARKOTIKA»!

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

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.

Vel fremme på treningsområdet ønsker hundeføreren 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.

Unisont kom det fra de: «Henning er romantisk
han»
Gratulerer Astrid og Henning!
Politihunden nr 1-2018

INNBRUDDSTYVER
PÅGREPET
TEKST OG FOTO: Kjetil og Mikke

J

eg og min faste makker patruljehunden 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
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med lange avstander, men akkurat det
begynner ekvipasjen å bli godt vant til.
Vi satte kursen mot stedet.
Grunnet avstanden var det andre patruljer som kom til stedet før ekvipasjen. I tillegg fikk vi støtte fra politihelikopteret. 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.
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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 helikopteret 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 vedkommende 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 pågrepet! 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.
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NPHLS PENSJONISTFORENING

10 ÅR I 2017
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.
TEKST: Hugo Aurdal, formann i NPHL`s pensjonistforening.

E

n arbeidsgruppe bestående av
«vår alles» Geir Halvorsen, Willy 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 pensjonerte hundeførere fra politi- og lensmannsetaten. På bakgrunn av NPHL`s
medlemsregister ble det sendt ut invitasjon til alle registrerte medlemmer
som hadde gått av med pensjon.
23 pensjonerte hundeførere fra det ganske 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

LITT HISTORIE

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

under starten på Sæter gård hvor ildsjelene måtte pantsette husene sin for
å komme i gang der. Utrolig mye har
skjedd på Sæter siden den gang og historien bør ikke glemmes..

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

Grunnlaget for etablering av en pensjonistforening for tidligere hundeførere ble gjennomgått og debattert.
Møtet vedtok deretter enstemmig å
stifte: Norsk Politihundelags Pensjonistforening
(NPHL`s PensjonistLITT HISTORIE
forening). Vedtekter, innehold og formål ble grundig diskutert.

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

HUSKER DERE STARTEN AV SÆTER GÅRD (grisehuset)
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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

HUSKER DERE STARTEN AV SÆTER GÅRD (grisehuset)

HER ER DAGENS (2017) RESULTAT

HER ER DAGENS (2017) RESULTAT

Samdal, Varamenn: Roar A. Lien og
Alf Olsen, Valgkomite: Bente Hauger,
Odd Skar og Elisabeth Larsen, revisorer: Jakob Grefsrud og Anny Sørli. Det
ble også valgt distrikts kontakter som
skulle forsøke å følge opp nye hundepensjonister. Vi gjør oppmerksom på
at de fleste – om ikke ALLE – er medlemmer av andre lokale pensjonistforeninger under Politiets Pensjonistforbund. Det er altså ikke noe til hinder
for å bli medlem i NPHL`s pensjonistforening om man er medlem i en annen lokal forening.
Årsmøte i 2008 ble avviklet på høsten
på Hamar. Samme styre ble gjenvalgt.
Dette etter at det i juli samme år hadde vært arrangert en vellykket tur til

Nordisk Mesterskap for politihunder i
Danmark.
I mai 2009 ble det avviklet et medlemstreff 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/Nordisk Mesterskap for politihunder. Årsmøtet 2009 ble avviklet på Røros. Styret
den gang ble: Formann: Geir Halvorsen, sekretær og kasserer: Willy Samdal,
styremedlem: Bente Hauger, Vara: Roar
A.Lien og Alf Olsen.
I 2010 gikk årets medlemstur til Lofoten og Hurtigruta. Denne turen ble
planlagt av Robert Langnes, som denne
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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 formannsvervet 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 medlemmer valgte å reise til Polar Zoo
utenfor Bardufoss i stedet. Årsmøtet
2011 ble holdt på PHS øvingssenter i
Stavern. Der fikk styret igjen ny formann da Roar kun hadde sagt seg villig
til ta vervet for 1 år. Nytt styre ble: Formann: Hugo Aurdal, sekretær og kasserer: 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 eldre mann og hans familie m/museum,
grilling, spill og dans.
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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
30
vi 15 andre ankom flyplassen i Krakow, ventet en minibuss på oss med Bente og Arne, alle 17
endelig samlet!
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bakgården denne kvelden også.

Politihunden
nr 1-2018var det fritt fram etter frokost. Noen av oss tok en båttur for å se byen fra
Den
3.dagen
Wisla. Andre var i jødekvartalet og andre steder rundt i byen. Det ble
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akkurat god Crop
plass i disse
vognene og man skal ha full
Protection
kontroll på hendene til fangen.

Drammensveien 288
0283
Oslomed meg, avgitt fra
Jeg ba kollegaen
jeg hadde

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

VEA AS
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MINI-FIGURANT
KURS I MOLDE

TEKST OG FOTO: Hundeførerne i Møre og Romsdal PD

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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H

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 figurantarbeidet. 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 fotballklubb, familie og Viking redningstjeneste 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 hundene 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 læringsmiljøet at Stallemo dempet forventningene 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 figurantspill på. Mange tror jeg opplevde at
de på sett og vis hadde sin måte å figurere 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 diskusjoner 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 mennesket eller biteremediene. Stallemo la
hele tiden undervisningsopplegget opp
til at vi skulle prøve å skape så reelle situasjoner som mulig for hunden. Den
siste dagen gikk med til støting med
munnkurv. Også dette som et ledd i arbeidet med å prøve å formidle mennesket 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!
Politihunden nr 1-2018
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LAVINEKURSET 2017
Suksesshistorien om ressursene som fant hverandre.
TEKST: Leif Erik Garthus, Agder politidistrikt

Å

jobbe i politietaten er noen
ganger en litt merkelig greie.
I festtaler og foredrag holdes
førstelinjen opp som en fane. Livreddende innsats roses og suksesshistoriene 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 budsjett og organisering. Kanskje fordi den
operative grenens evne til for eksempel
å forebygge eller redde liv, ikke er like
Politihunden nr 1-2018

målbar og konkret som oppklaringsprosenter.
Sett det sammen med en for etaten anstrengt 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 prioriteringer. Tildelt budsjett strakk ikke
til for alle planlagte kurs og noe måtte
vike. Lavinekurset ble avlyst, med planer 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 hundeførere? 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 egenskapene produserer gode resultater, eller
fordi de i utgangspunktet er gratis. Men
det får andre bedømme.)
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Hos Sysselmannen på Svalbard satt sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen
og fulgte med. Vidar er tidligere narkotikahundefører og var også godkjent på
lavinetjeneste.
Svalbard hadde i nyere tid hatt snøskred 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 hundeekvipasje godkjent for lavinetjeneste, men han var alene og dermed
uten et fagmiljø rundt seg. I 2016 flyttet 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 arrangere lavinekurset på Svalbard. Tanken var å vise fram hundetjenesten
for Sysselmannen og beboere. Slik
kunne de få førstehåndskunnskap om
hvordan vi jobber og kurses, samt hvilke muligheter og ressurser vi representerer. 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 hundetjenesten. 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 papirene 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 fastlandet fram til vaksiner og blodprøver er i
orden.

Kanskje burde det være en standardisert vaksineordning for hundetjenesten nasjonalt, slik at man uten problemer kan flytte ressurser på tvers av
landegrenser? Da kunne man raskt
bistå både på Svalbard og i andre internasjonale sammenhenger raskt og
effektivt.
Men hvertfall: Vidar presenterte ideen
om å arrangere vinterkurset på Svalbard for Sysselmannen. Det ble et relativt 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 biler og 14 scootere, en stor beltevogn og

nødvendig tilleggsutstyr. To av kursdagene stilte Sysselmannen ett av sine
Superpuma-helikoptre til kursets disposisjon, slik at ekvipasjene fikk gjøre
tilvenning på helikopterløft med hundene.
Det var en relativt stor investering, når
man tenker på at bare båten har en
døgnpris på kr. 180.000,-. Hva helikopteret koster i timen totalt sett, tør jeg
ikke tenke på, men det er antagelig mer
enn hva jeg får i timelønn…
Deretter kontaktet Vidar Politihøgskolen. Her møtte man i utgangspunktet
stor velvilje, men forslaget ble først
avvist. Begrunnelsen var at kurset
ville bety store utgifter for både Politihøgskolen og politidistriktene, noe
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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 Politihøgskolen 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 månedene februar – mars var studiet ”videreutdanning for hundeførere i politiet
med vintertjeneste” et faktum.
Men Vidar ga seg ikke der. Med god
kunnskap om politidistriktenes økonomiske situasjon, ville han finne en
løsning på kursdeltakernes transportutgifter som distriktene måtte dekke.
Herr Arnesen tok kontakt med luftforsvaret. Tidligere hadde luftforsvarets
335-skvadron rutinemessige flygninger
til Svalbard. Også her har økonomiske
utfordringer og andre oppgaver redusert den aktiviteten de siste årene.

HERCULES

”Er det ikke på tide med en ny flytur til
Politihunden nr 1-2018

Svalbard?”. Svaret ble et uforbeholdent” JA”. 335-skvadronen stilte opp med
en Hercules og fraktet oss tur-retur
Svalbard. Turen startet med å plukke
opp to ekvipasjer på Gardermoen. Deretter gikk turen til Bergen, Trondheim
og Tromsø før vi landet på Svalbard –
uten kostnader for politidistriktene, siden luftforsvaret tok regningen.
Og for å si det sånn; når man flyr Hercules 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 kurset 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 politietaten 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 menneskene vi jobber for, alle våre medborgere 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 prislapp på.

Tidsskriftet Tjenestehunden AS
Vestvollveien 30 A, 2019 Skedsmokorset
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Utdanning for hundeførere
i politiet med redningstjeneste
TEKST OG FOTO: Ståle, Sør- Vest pd.

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

T

otalt var vi 16 deltagere på studiet. Fra Finnmark i nord til Farsund 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 studiestart.
Studiet var delt opp i to bolker. Først en
samling på Politihøgskolens utdanningssenter Sæter gård, på Kongsvinger.
Denne samlingen var lagt til starten av
September. Denne uken var en ren teoriuke.
Den første dagen hadde vi en teoretisk
gjennomgang av redningstjenesten,
hvordan den er forankret, og hvordan
den drives. Deretter hadde vi undervisning om forskjellige måter å søke på,
samt forskjellige måter å drifte en redningsaksjon på. Vi jobbet med dataprogrammet ”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 benyttet 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 fingrene.
Den første uken valgte meg og Roy Henning la hundene være hjemme. Det viste
seg å være veldig greit, da det kun var teori 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 redningstjenesten ved mitt tjenestested, Stavanger.
Hvordan den er forankret, gjeldende instrukser og hvordan dette foregår i praksis. Jeg så også på om det kunne være
forbedringspunkter fra dagens praksis.
6 uker etter første samling møtte vi igjen på Sæter gård. Nå skulle samling
to gjennomføres. I tillegg til å ha trent
med våre hunder, skulle vi levere fagoppgaven 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 tilegnet oss kunnskap om:
-redningstjenestens oppbygning, samt
politiets og hundeekvipasjens ansvar og
rolle i redningsoperasjoner
-samvirke med andre aktører innen redningstjenesten
-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 redningsoperasjoner
-ivaretakelse av egen og andres sikkerhet under redningsoperasjoner

Vi hadde også krav til ferdigheter:
-benytte hunden effektivt i samarbeid
med egne og andre aktører under redningsoperasjoner
-samarbeide med relevant samarbeidspartnere innen redningstjeneste
-iverksette og lede redningsaksjoner
-beherske rollen som fagleder hund i en
redningsaksjon
-foreta fortløpende prioriteringer og tildeling av søksområder i redningsoperasjoner
-sette inn ressurser, i form av ekvipasjer
og redningsmannskaper, i forhold til vekslende 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. Eksamen varte i tre timer. Vi fikk en forutsetning 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.
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NARKOTIKA
I DET OFFENTLIGE
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.

Z

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 hadde sett på Zanto på avstand og kunne
ikke få fullrost han nok. Han som ble 3
gram marihuana fattigere klappet Zanto vel og lenge, og konkluderte med at
han var ”sabla flink”.
Det som var artig denne dagen var
at lokallaget til Norsk Narkotikapoliti Forening(NNPF) hadde stand like
bortenfor med oppvisning med narkotikahund, og Lions hadde pengeinnsamling. 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
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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 avlyste 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 midtgangen, samtidig som jeg spurte om
han hadde narkotika på seg. Han kikket 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 utsiden, 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 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 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 kollega fikk dette med seg. Derfor er mottoet: alltid håndjern på med en gang!
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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.
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A

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

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

GAMLEBYEN

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 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. Middagen måtte utsettes en time.
Det var artig å se hvordan de hadde
bygd opp gruvene for å vise arbeids-forholdene og ikke minst hestenes innsats,
innredelsen av katedralen var imponerende. 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, istedenfor 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 fortreffelig! Stemningen rundt bordet var upåklagelig, den ene historien etter den
andre dukket opp, en flott avslutningsmiddag for turen 2017.
En siste kveld i bakgården, neste dag
var det tid for pakking og avgang til flyplassen 09.30. Vi ankom Gardermoen
ca. 14.20. En flott sosial og lærerik tur
var over for denne gang. Hundepensjonistene er jammen en herlig gjeng
med humor og glimt i øyet.
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