
P
O
LI
TI
H
U
N
D
EN

www.norsk-politihundelag.no

Nr. 2–2017
Årgang 77

P
O
LI
TI
H
U
N
D
EN





POLItIHuNDeN
nr. 2–2017

NOrsk
POLItIHuNDeLag

reDaktør
Leiv Kjetil Grimsrud

Sør-Vest Politidistrikt
Telefon 51 89 90 00

kjetil.grimsrud@politiet.no
www.norsk-politihundelag.no

aNNONser
Tidsskriftet Tjenestehunden AS

Vestvollveien 30A
2019 Skedsmokorset
Telefon 66 97 16 30

LayOut
Grafiker

Reidar Hommersand
Telefon 480 44 795

trykk
UnitedPress Poligrafija corp.

Riga, Latvia

INNHOLD

   3    Redaktøren har ordet

  4   Kassereren har ordet

  6    Å reise med tjenestehund

  9    Eos og magedreining

14    Det var en gang

16    Det er nå det begynner

20  Bjarne betjent

24    En fullkommen arbeidsdag

27   MIK-trening for 
          Asker & Bærum-gjengen

30   Ikke alltid bikkja løser saken

32   Opplæring i USAR

35  Banditter på toget

37  Den skandinaviske politihunden

side 1



side 2 Politihunden nr. 2–2017



Politihunden nr. 2–2017  side 3

Kjære lesere og annonsører!

Da er Politihunden nummer 2 publisert,o g leserne kan glede seg til 

mange kjekke artikler.  I dette bladet er det Oslo og Asker & Bærum

som har bidratt med artikler. 

Bille har skrevet en interessant artikkel om sin lange erfaring med behandling

av tjenestehunder.  Politihunden takker igjen for faglige, flotte artikler!  

NM for patruljehunder blir avholdt i Stavanger og NM for narkotikahunder i

Bergen i 2017.  Her er det bare for ferske og erfarne hundeførere å melde seg

på.  NM er god trening for både hund og fører, samt en flott sosial arena å

møtes på.  Jeg er sikker på at de to erfarne hundelagene vil arrangere fine

mesterskap.

Ellers kan dere lese om hvordan det er å reise med hund på fly, om søk med

narkotikahund, om sporfanger, og andre igjen som har hatt mer enn uflaks på

vei mot godkjent patruljehund.

Politihunden ønsker lesere og annonsører en god sommer!  

Hilsen Leiv Kjetil

Redaktøren har ordet
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Kassereren har ordet

Vinteren er en utfordrende tid for en del av våre hundeførere.  Flere har 

fått erfart hvor vanskelig og utfordrende det kan være å drive med 

vintertjeneste.  Én ting er trening, men ofte er det en større utfordring

når alarmen går og det er alvor. 

Våre politihunder er en stor ressurs i vinterberedskapen, og det er viktig at 

politidistriktene prioriterer denne tjenesten.  Det har vist seg opp gjennom årene at

politihundene har reddet flere liv der hvor mennesker er savnet i vinterfjellet eller

blitt tatt av snøskred.

Det var derfor gledelig å registrere at det i vinter igjen ble arrangert vinterkurs,

og spesielt var det at avslutningen med godkjenningsprøvene ble lagt til Svalbard. 

Politireformen har landet, og antall politidistrikter er blitt til 12 stk.  

Pr. 01.01.17 var det 17 aktive lokale politihundelag, men etter sammenslåingen av

politidistrikter vil det også skje en «reform» innad i de nye politidistriktene som har

flere enn ett politihundelag. 

Noen av hundelagene har allerede starten arbeidet og slått seg sammen, og

målet til Norsk Politihundelag er at alle hundelagene har avklart dette til

Landsmøtet i 2018.  Det blir også spennende å følge prosessen på hvordan hunde-

tjenesten i de nye politidistriktene blir organisert i tiden som kommer.
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Styret i Norsk Politihundelag vi rette en stor takk til Oslo Politis Tjenesteklubb

som i vår arrangerte Norsk Politihundseminar.  Det er gledelig å registrere at 

hundeførere fra hele landet stiller opp.  Disse seminarene er nok kommet for å bli,

og så får det bli en diskusjon om hvor ofte de skal arrangeres.  Det er en viktig

arena hvor hundefører kan møtes og ha det sosialt i tillegg til påfyll av lærdom.

På konkurransefronten er det Nordisk Mesterskap som kommer først.  Dette

mesterskapet arrangeres i Brædstrup i Danmark i tiden 30. mai til 2. juni.  Der

håper vi på seier til det norske laget.  Disse mesterskapene er viktige for å opprett-

holde det nordiske samarbeidet på tvers av landegrensene til det beste for hunde-

tjenesten.

NM for narkotikahunder arrangeres av Bergen politihundelag i tiden 25.08. –

31.08., og NM for patruljehunder arrangeres av Rogaland politihundelag i

Stavanger i tiden 25.09. – 28.09.  Begge disse arrangørene er drevne hunde-

klubber, og det blir helt sikkert flotte mesterskap.  Vi håper på stor deltakelse.

Norgesmesterskapene er avhengig av deltakere, og det å delta i et mesterskap er

trolig den beste trening en hund og fører kan få.

God sommer til dere alle, og husk at våre firbente kolleger har mye pels, – vann

og skygge er viktig i den lyse årstiden.  

Morten Haave



Godeste mr. Finn har opplevd mye i sitt 

liv, og han er ofte med på reiser.  Han 

har vært over store deler av Norge og

reist mye med fly og bodd på flotte hoteller tross sin

unge alder.  Lengste turen var til Tromsø, men oftest

reiser vi til vestlandet for å besøke familie.

Mange synes nok det er greit å sette bort hunden

for helga, enten til venner eller familie eller på 

kennel.  Det har jeg også gjort flere ganger, men av

og til er det rett og slett bare koseligere å ha ham

med.  Noen synes det blir forferdelig mye styr.  Ja det

kan godt være, men selv synes jeg ikke det er noe

stort problem.

Hvor lett er det egentlig å reise med hund uten å

kjøre bil?  Ganske lett, synes jeg.  Det er selvfølgelig

mange hensyn å ta når man reiser med tjeneste-

hund, og kanskje er det lettere å reise med en søks-

hund enn en skarp hund, men jeg vil i hvertfall dele

mine erfaringer.

Først og fremst må reisen planlegges.  Fly og

hotell må bookes, og det må bookes plass til hunden. 

Jeg reiser stort sett med Norwegian.  Der kan jeg

booke plass til hunden når jeg bestiller reisen på

nett.  Hos SAS er min erfaring at jeg må ringe, for

så å måtte vente inntil 24 timer på bekreftelse om

det er plass til hunden.  Hos Norwegian derimot kan

man booke plass på websiden og få umiddelbart svar

på om hunden kan være med eller ikke.  De aller

fleste fly har plass til fire hunder i cargo og to i

kabin.

Måten det gjøres på er at man krysser av for 

spesielle behov når man velger reisen sin.  Etter

siden med setereservasjon får man muligheten til å

legge inn hunden(e).  Da får du valget mellom 

tjenestehund i kabin eller i cargo.  Dersom ett av 

valgene er borte, er det ikke mulig å ha med hunden

i det alternativet.  Det kan være at det allerede er
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Å reise med 
tjenestehund

av Tone



fullbooket med hund, eller at det er en allergiker

som har booket plass om du velger alternativet med

hund i kabin.

Så er det bare å legge til en, to eller fire hunder.

Tjenestehunder, også de som er under opplæring,

reiser gratis!  Ellers er billettbestillingen som vanlig.

Jeg har flydd med hund både i kabin og cargo, og

det er selvfølgelig stor forskjell på de to.  Hund i

cargo krever bur.  Husk at det må være stort nok, og

at man på OSL må sjekke inn hunden én time før

avreise.  Flyr man med hund i kabin er det litt mer

styr, synes jeg, siden jeg har en svært sosial hund.

Stort sett blir man plassert på første rad på høyre

side.  Er flyet fullt, deler man rad med to andre.  Er

det ledige plasser, får man stort sett raden alene.

Fordelen med kabin er at man slipper å ta med fly-

kassa og levere fra seg hunden en time før.  For noen

hunder er det kanskje mindre stress å reise inne i

flyet enn under i cargo.  For egen del synes jeg det er

greit å ha med buret.  Mine hunder har alltid vært 

ganske rolige når de kommer ut av buret.

De aller fleste hoteller tar imot hunder.  Det er

kun på noen få og mindre steder at de sier nei til

hund.  Noen krever at hunden er i bur når den er

alene på rommet, mens på de aller fleste er det fritt

frem. 

Selve reisedagen kan det være greit å ha litt god

tid.  Det varierer litt om jeg kjører buss eller bil til

Gardermoen.  Finn får alltid på seg halsbånd merket

politi når vi reiser, og jeg har alltid med tjeneste-

beviset.  Da reiser han gratis med flybussen eller

toget. 

På flyplassen må man henvende seg i skranken

uansett om man har bagasje å sjekke inn eller ikke.

Er det lang kø, pleier jeg bare spørre personalet pent

om jeg kan få gå foran i køen siden jeg reiser med

tjenestehund.  Det pleier å ordne seg.  Reiser hunden

i cargo må bur og hund leveres på spesialbagasje!

Utfordringen kan komme i sikkerhetskontrollen

om du reiser med hund i cabin.  På OSL får jeg av

og til lov å bruke inngangen for ansatte og piloter,

men har opplevd at det kan være vanskelig.  For

tiden undersøker jeg muligheten for å få et eller

annet skriv eller kort, som gir tilgang til den inn-

gangen, når man reiser med tjenestehund, men har

foreløpig ikke fått noe svar på det. 
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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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eos og magedreining
Etter å ha hatt to magedreininger på min patruljehund Eos i 2014 og 2017, bestemte jeg meg for å skrive om
emnet.  Magedreining på hund er en meget alvorlig tilstand og kan medføre at hunden dør i løpet av kort tid. 

av Johan

Hvitt slim, skum og bul på magen til Eos

Ultalyd og røntgen av Eos

Infusjonsvæske x 2 på Eos

Tapping av luft fra magesekkenb med kanyle



Innledning
Under Eos sin første magedreining, var jeg i villrede
om hva han feilte.  Min første tanke var at Eos
hadde spist opp deler av et teppe han hadde i hunde-
huset.  Årsaken til at jeg trodde dette berodde på at
magen på Eos var stor og oppblåst.  I tillegg brakk
Eos seg, uten at det kom noe opp og ut.  I tillegg
kom det sikkel fra munnen.  Dette var hvitt på farge
og minnet av konsistens om eggehvite med små
«skumbobler».  At Eos jamret seg, gjorde selvfølgelig
ikke saken bedre.  Med andre ord, jeg skjønte at det
hastet med å komme seg til veterinær.  Den første
magedreiningen skjedde natt til lørdag, langt utenom
veterinærenes åpningstider.  Jeg klarte imidlertid,
etter et utall telefonsamtaler å komme til hos en lokal
veterinær.  45 minutter føles i slike tilfeller som en
evighet.  Da jeg ankom veterinærklinikken, var nok
både Eos og jeg i sjokk! 

I april 2017 fikk Eos sin andre magedreining.  Jeg
stilte da diagnosen umiddelbart, i tillegg fikk jeg 
kontakt med veterinær på første telefon.  Denne 
gangen hadde jeg litt erfaring og var nok vesentlig
roligere.  Om det var dette som medførte at jeg tok
meg tid til å dokumentere hendelsen med foto, skal
være usagt.  Min intensjon og hensikt med dette inn-
legget, er å videreformidle min erfaring og kunne få
hunden raskt til veterinærbehandling. 

Hva er magedreining?
Magedreining hos hund oppstår akutt og er en
livstruende tilstand.  Ved magedreining dreies/snus
magesekken seg.  Dette kan på sett og vis sammen-
lignes med tarmslyng hos oss mennesker.  Det at
magesekken løsner og vrir seg, fører til forstoppelse
både ovenfor og nedenfor magesekken.  Når
mageinnholdet fordøyes i magesekken produseres
tarmgass.  I tillegg vil ikke tarmgassen, og eller
mageinnholdet, kunne bevege seg oppover eller
nedover pga. forstoppelsen.  Resultatet er at mage-
sekken utvider seg som en ballong og presser på
omkringliggende organer og struktur.  Trykket vil
også hemme blodet som skal tilbake til hjertet, slik at
blodsirkulasjonen gradvis blir dårligere – som igjen
kan føre til at hunden kan dø av sirkulasjonssvikt/
sjokk.  I tillegg vil blodtilførselen til magesekken
hemmes, slik at også denne kan ta skade.  I Eos sitt
tilfelle, hadde magesekken fått en «stygg farge, men
tegn til liv», jf. samtale jeg hadde med veterinær
etter den andre operasjonen.  En oppblåst magesekk
kan også presse på mellomgulvet slik at det blir
vanskelig for hunden å puste. 

Symptomer
Du ser på hele hunden at den har det smertefullt.
Selve hendelsen inntreffer raskt, og hunden blir akutt
dårlig.  Hunden forsøker å brekke seg, uten at den
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får noe opp.  Det kan imidlertid kommer ut hvitt
skumlignede sikkel fra munnen.  Hunden vil inn-
ledningsvis ofte være urolig og rastløs, før den etter
hvert vil prøver å innta en stilling som gjør det 
lettere å puste.  Eos endte opp med å stå i ro
oppreist i mange minutter.  I tillegg blir buken 
gradvis spent, bukomfanget blir oppblåst og stramt
som et trommeskinn.  Man kan høre gasslyder om
en banker på den utspilte buken.  Klemmer man på
buken, viser hunden tegn på smerte.  Hunden puster
raskt med åpen munn.  Pulsen øker også gradvis,
som følge av at magesekken trykker mot mellom-
gulvet.  Svak og rask puls.  Hunden kan få uregel-
messig hjertereaksjon.  Hunden får også bleke
slimhinner.  Tilstanden kan forverre seg raskt, og
uten behandling vil hunden gå i sjokk og få en
smertefull død.  

–   Nedsatt allmenntilstand.
–   Uro, brekninger.
–   Spent og oppsvulmet buk.
–   Smerte ved bevegelse.
–   Pustevansker.
–   Sikling.
–   Kollaps/sjokk.

Presiserer at det er veterinæren som ved klinisk
undersøkelse bekrefter eventuelt avkrefter diagnosen
magedreining.  Røntgen blir som regel benyttet for å
styrke mistanken og utelukke andre årsaker.

Behandling
Ved mistanke om magedreining må hunden til 
veterinær umiddelbart.  Hunden trenger tilført
infusjonsvæske for å unngå sjokk.  Eos fikk ved opp-
møte hos veterinær 1,5 liter infusjonsvæske umiddel-
bart.  På denne måten hindrer en at hunden får
sirkulasjonssvikt/sjokk.  Veterinæren vil deretter
forsøke å tømme magesekken for gass.  Dette kan
gjøres ved å føre en tynn, myk sonde, liten hage-
slange ned i spiserøret.  Dersom spiserøret er helt
tett, kan det hende veterinæren må punktere mage-
sekken via bukveggen.  Dette ble gjort på Eos ved
hjelp av en kanylespiss.  En hører da at luften siver
ut og avlaster presset på hundens indre organer.
Dette er et livsviktig tiltak, som medfører umiddelbar
forbedring i hundens helsetilstand.  Når gassen fra
magesekken er tømt må hunden opereres.  Buken på
hunden åpnes da fra brystbeinspissen og ned.
Magesekken tømmes for matinnhold og

skyldes/renses, før den sys fast i bukveggen slik at
hunden, teoretisk sett, ikke skal kunne få mage-
dreining igjen.  Å rammes av magedreining er 
belastende for hunden, særlig belastende er det for
hjertet, sirkulasjonen og mage. 

Det finnes risiko for hjerteproblemer i forbindelse
med magedreining.  Dette behøver ikke å være
relatert til tidligere hjerteproblem.  I de fleste tilfeller
forsvinner imidlertid hjerteproblemene når hunden
har blitt frisk fra magedreiningen.  Eos måtte inn til
etterkontroll to dager etter operasjonen, for å 
kontrollere hjertet. 

En hund som er operert for magedreining kan få
det igjen selv om magesekken er sydd fast i buk-
veggen.  Dette var tilfelle med Eos, hvor magesekken
ble sydd fast etter den første operasjonen.  Stingene
mellom magesekken og bukveggen ble revet opp
under den andre magedreiningen.  Det medførte at
Eos fikk store indre blødninger.  I tillegg ble blod-
årene til milten noe avrevet og sammenblandet til en
«knute» som veterinær ikke klarte å løse opp.  Dette
medførte at milten til Eos ble fjernet under 
operasjonen.  Etter gjennomført operasjon skal 
hunden slappe av og ha ro, i tillegg gis antibiotika og
smertestillende i noen dager.  

Årsaker
Det finnes ikke vitenskapelige bevis for hva som
utløser magedreining, men det eksisterer en del
teorier om årsakssammenheng.  Store raser er mest
utsatt for magedreining, særlig de hunderasene med
dyp brystkasse.  Små hunderaser har ikke så
stor/dyp brystkasse og er følgelig mindre utsatt.
Brystkassen til små hunderaser, er rett og slett ikke
stor nok til at magesekken klarer og dreie.  Mage-
dreining kan oppstå hos unge, middelaldrende og
gamle hunder.  Jeg har i ettertid lest at hunder over
sju år rammes oftere enn yngre hunder.  For egen
del kan jeg supplere med at Eos var fem og åtte år
da han fikk magedreining. 

Dersom man mosjonerer hunden rett før eller
rett etter at den har spist, er faren for at mage-
dreining kan oppstå tilstede.  Første gang Eos fikk
magedreining hadde han fått et stort måltid i
forkant, – men ikke trim.  Andre gang Eos fikk
magedreining, hadde han drukket over to liter vann
etter en halvtimes sykkeltur.  I tillegg kan Eos tidvis

Politihunden nr. 2–2017  side 11



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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Jeg hadde ikke vært lenge godkjent hundefører, 
 og Birk ikke lenge godkjent patruljehund da 
 vi ble kalt ut for å bistå noen kolleger som 

          hadde mistet en fange etter en biljakt.

Nå har Birk og jeg vært godkjent i noen år, og vi
har blitt noen erfaringer rikere, både hundefører og
hund.  Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne si at
det har rent inn med oppdrag, at hundefangene har
stått som perler på ei snor og at vi har funnet alle
menneskene som har gått seg bort.  Det er vel en del
av erfaringen det òg, at løsninger ikke kommer
gratis. 

Hundeførerhverdagen kan til tider være litt 
frustrerende, men så ufattelig moro når man lykkes
og oppdraget er løst.  Det er det man tar med seg
videre, og noen løsninger kan man leve lenge på.

Vel, tilbake til et av oppdragene og løsningene jeg
har tatt med meg videre:
De som kjenner meg, vet at jeg begynte min hunde-
førerkarriere i gamle Nordre Buskerud, nærmere
bestemt Hønefoss.  Siden jeg er fra stedet valgte jeg
å bo i sentrum av byen.  Vil ikke kalle det en til-
feldighet, men etter at jeg godkjente Birk begynte vi
å jobbe i gamle Asker & Bærum politidistrikt.
Ettersom jeg hadde jobbet i Nordre Buskerud i over
tre år, kjente jeg mange kolleger, og de kjente meg,
og de visste også at jeg fremdeles bodde i Hønefoss
selv om jeg da jobbet i Sandvika.  Operasjons-
sentralen i Nordre B hadde ikke glemt at jeg hadde
også en godkjent patruljehund.  Det skal også nevnes
at Nordre B ikke hadde noen godkjente hunder selv. 

De som bor på «andre siden av Høgda», vil kalle
Hønefoss ei bygd, og da kan det til tider være at
noen av oppdragsløsningene også har et bygdepreg,
det vil si «alternative løsninger» eller som jeg ville
sagt, «når andres tanker har låst seg»-løsninger, som
igjen betyr at ting løser seg på en eller annen måte.
En må bare ikke gi seg.

Det var vel det som skjedde denne regntunge
høstnatta oppe i Flå.  Oppdraget ble løst grunnet en
god blanding av alle tre nevnte årsaker ovenfor.

Jeg hadde kommet hjem fra kveldsvakt i Asker &
Bærum, dratt på meg joggebuska, lå godt under 
teppet med ei påsmurt brødskive og en eller annen
greie på TVen.  Da ringte telefonen.  Jeg kjente igjen
nummeret fra Operasjonssentralen i Nordre B og
skjønte hva det gjaldt.  De trengte hund!
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Da jeg satt godt under teppet, og øyelokka så
smått hadde begynt å gli igjen vurderte jeg et øye-
blikk å ikke ta den.  Men nei, oppdrag er det eneste
som kan gi oss løsninger, og løsninger vil vi ha!
Operasjonslederen hadde selvfølgelig ringt rett til
meg og lurte på om jeg kunne bistå «oppi dal’n»
som det heter der.  En rusa kar hadde kjørt villbass
på RV7 og da patruljen skulle stanse ham, dro av
gårde.  Han tok av 7’ern og kjørte seg etter hvert fast
i en grusvei langt inne på skauen.  Lensmanns-
drengene hadde fått knust ei rute og peppra bilen
full med pepper.  

Ettersom kjeltringen med stor sannsynlighet
hadde gått på noe sånt hurtigstoff, klarte at han å
smette forbi politibilen før han sannsynligvis syntes
det begynte å bli noe ubehagelig i bilen.  Han stakk
av gårde til fots rett ut i skauen på svarte natta, men
ikke før han hadde løpt av seg capsen, som lå igjen i
grøfta.  Prima! 

Som hundefører er jo dette en gavepakke.  En
kan si mye om bygda, men én ting er helt sikkert:
midt ute i skauen klokken 0100 på natta i Flå, er det
kun to personer ute.  Det er deg og det er kjeltringen!
Det var en ting som var imot meg; det var tiden.
Alle hundeførere vet at jo tettere, jo nærmere vi er

på, jo større sannsynlighet for å lykkes.  Det kan
skille fem sekunder det, som en jeg har blitt kjent
med nå nylig, predikerer!  De som har hytte i
Hallingdalen, vet at Flå–Hønefoss er sånn ca en
times vanlig kjøring. 

Jeg hadde ikke noe uniform eller andre remedier,
og politibilen sto ikke i garasjen min.  Det jeg hadde
var en hund, meg selv, ei sporline og en Touran.
Denne natta brukte ikke bilen en time til Flå, uten at
jeg skal utbrodere det noe mer.  Lensmannsbetjentene
skal ha ros for at de hadde is i magen og valgte å
vente på oss.  De gjorde alt riktig, slik at vi kom til
dekket bord.

Trenger ikke forklare med store ord hvordan Birk
gikk sporet.  Det var ikke særlig langt eller krevende,
men i korte trekk fikk vi en glimrende sporstart fra
capsen, gikk noen hundre meter, og der lå en bylt
sammenkrøka og ropte at han ga seg da vi fant ham. 

Etter en liten time oppe i skauen i Flå kjørte jeg
hjem med en smil om munnen og en flink hund bak
i bilen.  Moralen er: Ting løser seg.  Det bare tar
den tia det tar.
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Etter over to år med mye og detaljert trening 
er «Larm» endelig godkjent.  Etter å ha gått 
utallige spor, angrep, åstedssøk og lydighets-

runder var det en befrielse å se siste øvelsen gå inn.
Spesielt når vi måtte bruke to forsøk.  Det å kjøre
hjem fra Sæter Gård og tenke at nå er jeg endelig
ferdig, har vist seg å være en sannhet med store
modifikasjoner.  Jeg skal ikke uttale meg så mye om
hva som er riktig i forhold til trening frem mot god-
kjenning og den praktiske treningen, men at det har
vært en stor overgang, er det ingen som helst tvil om.

Underveis i treningen har jeg mange ganger hørt
at det starter når hunden er godkjent.  Det er da det
blir krevende og vanskelig.  Det er da du får se om
hunden virker.  Jeg tenkte ikke så mye på dette mens

treningen mot godkjenning pågikk.  Som førstegangs
hundefører gikk jeg inn i en boble.  En boble som
besto av spesifikke øvelser med tilhørende 
kommandoer, spesifikke figuranter og steder.  Jeg
pugget et hefte med øvelser og regler, så PHS-
videoer og trente spesifikt opp mot godkjennings-
øvelsene slik at jeg skulle være best mulig forberedt. 

Når det er sagt, skal det også sies at jeg har
forsøkt å «generalisere» så mye som mulig.  Jeg har
endret steder, figuranter, tidspunkter på døgnet osv.,
osv., men når jeg ser tilbake, er det mye som egentlig
ikke er endret.  Den kanskje største forskjellen fra
treningen frem mot godkjenningen og det som nå er
hverdagen, er at jeg har mistet kontrollen over alle
variablene som jeg tidligere har hatt kontroll på.
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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».
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Det hele startet 
egentlig en 
varm sommer-

dag i slutten av juli, i
forbindelse med opp-
føring av en utestue
hjemme hos meg.  Jeg
har gjennom årene
snekret en del, og det har
blitt mange timer ved
ymse slag av sagredskap.
Det har gått ganske greit,
men denne dagen ville
det seg annerledes. 

Jeg sto og splittet noen lange planker på en bord-
sirkelsag, da uhellet brått var et faktum.  Da jeg var
halvveis gjennom den siste planken, hogg plutselig
sirkelbladet til og jeg husker bare at det smalt.
Instinktivt trakk jeg til meg hånden i løpet av et 
tiendels sekund, men for sent.  Innerst inne skjønte
jeg nok hva som hadde skjedd.  Da jeg kikket ned på
venstre hånden min, så jeg at fingrene sto til alle
kanter. 

Bare tommelen hadde klart seg, mens de fire
andre fingrene hadde fått store skader.  Det gikk
verst utover langfingeren, som hang så vidt i noen
hudstrimler ved det midtre leddet.  Deretter gikk det
slag i slag med akuttinnleggelse og operasjon på
Rikshospitalet.  Legen klarte å få sydd på fingrene
igjen, men jobben som hundefører ble brått satt på
vent.  Nå ble det i stedet flere uker med sykemelding
og en venstrehånd med fingre fulle av stålpinner.

Etter hvert som ukene
gikk, begynte jeg i kjent stil
å bli rastløs.  Jeg hadde 
politihunden Kira som
skulle regodkjennes både
som narkotikahund og
patruljehund i løpet av
høsten.  Det var litt trening
som måtte gjennomføres før
prøvene.  I tillegg kunne jeg
ikke fungere operativt og
kjøre patrulje på en god
stund. 

Jeg bestemte meg da for
å høre med ledelsen ved politidistriktet om det var
noen muligheter for å få en tilrettelagt tjeneste litt
raskere enn planlagt.  Lederne mine så utfordringen
min, og det ble besluttet å kontakte fagansvarlig ved
hundetjenesten i Oslo.  Dette skjedde på en onsdag
og her «gikk det unna i svingene».  Påfølgende
mandag morgen, i begynnelsen av september, sto jeg
ganske spent utenfor lokalene på Alnabru.  Jeg
hadde nå fått mulighet til en tilrettelagt tjeneste ved
hundetjenesten i Oslo. 

Det ble raskt en interessant arbeidshverdag, men
etter et par uker ble det nok en brå vending i
tilværelsen som hundefører.  Under en treningsøkt
med bitearbeid, falt plutselig hunden min Kira 
sammen i bakparten.  Dette så ikke bra ut. og det
var bare å kaste seg i bilen for å kjøre til veterinæren.
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Det ble foretatt en røntgenundersøkelse av hele
hunden, og veterinærens dom var ikke til å misforstå.
Kira hadde fått en alvorlig skade på to av de bakre
ryggvirvlene, og veterinæren anbefalte meg å trekke
henne som patruljehund umiddelbart.  Kira kunne
fungere som søkshund for en kortere periode, men
jeg skjønte at det ikke var noe poeng å gjøre noe
forsøk på å regodkjenne den åtte år gamle hunden.
Planen om å skaffe seg en valp måtte også skrinlegges.

Da jeg kom på jobb igjen, kom derimot starten
på en ny opptur.  Faglederen forklarte at den tre år
gamle schæferhunden Bjarne, som hundetjenesten i
Oslo eide, for tiden sto uten fører. 

Han forklarte videre at hvis jeg var interessert,
kunne jeg overta som hundefører for Bjarne og god-
kjenne den som patruljehund.  Jeg visste at hunden
hadde en del gode grunnleggende ferdigheter og at
det var en svært tiltalende hund med bra potensiale.
Jeg trengte ikke lang tid på å bestemme meg, og
naturligvis takket jeg ja til muligheten.

Så var det neste utfordring.  Godkjenningsprøvene
på Politihøgskolens utdanningssenter Kongsvinger
var bare seks uker frem i tid, og her var det en rekke
usikkerhetsmomenter.  Jeg hadde fortsatt noen stål-
pinner i fingrene, og jeg visste at det ville ta minst et
par uker bare å lære hunden å kjenne.  I tillegg til
Bjarne og meg, var det også tre ekvipasjer til fra
Hundetjenesten i Oslo som skulle godkjennes.  Dette
lå an til å bli en fin treningsgjeng!

Etter et møte med faglederen var planen derimot
klar.  Jeg skulle ha med meg hunden hjem allerede
denne torsdagen og bli kjent med den i løpet av 
helgen.  Mandag morgen var kaldstart på kunstgresset
til en brukshundeklubb på Grorud.  Nå fikk det bære
eller briste.  Helgen gikk greit, men da mandagen
kom, begynte det med et smell.  Nå bar det rett i
godkjenningsprogrammet, og samtlige biteøvelser
skulle gjennomføres.  Her skulle vi finne ut hvordan
tingenes tilstand var.

Bjarne skjønte godt hva han skulle gjøre, og løp
etter figuranten da han kom til syne.  Figuranten fikk
unngjelde, og Bjarne satt godt oppe i overarmen da
jeg kom frem til dem.  Jeg tok ut riktig avstand og
ropte Bjarne av figuranten.  Han kom raskt ved fot
uten noen ekstrakommandoer.  Så langt alt vel. 

Da jeg skulle belønne ham, kom utfordringen. Jeg
var langt ifra samkjørt med hunden og dro frem
gummikongen, som hang i en tråd.  Problemet var
at jeg presenterte belønningen klønete, og Bjarne
oppdaget den ikke før den kom i en pendel tilbake
mot meg.  Bjarne, som er ekstremt giret på gummi-
kong, nølte ikke et tiendels sekund og stupte mot
belønningen.  Og ja, han fikk tak i den, men også litt
av leggen min.  Jeg kjente at det ble litt bløtt på
innsiden av buksebeinet, men det var til å leve med.
Nå var det bare å fullføre og late som ingenting.  At
Bjarne fungerte veldig bra i bitearbeidet var det
ingen tvil om, og det var bare å fortsette på søks- og
lydighetsøvelsene. 

Etter noen uker med intens trening begynte
samarbeidet å falle på plass.  Det var nå klart for
nivåkontroll, og vi var tilbake igjen på kunstgresset
på Grorud.  Alt gikk etter planen, og Bjarne var like
voldsom i leken med gummikongen.  Makan til stas
med belønningen skal du lete lenge etter, men dette
skulle vise seg å bli litt krise.  Etter endt gjennom-
føring av biteøvelsene med påfølgende konglek,
skulle jeg sette Bjarne i bilen.  Rett før han hoppet
inn i bilen, oppdaget jeg at begge ulveklørne på
frambeina pekte innover.  Hundepelsen hadde klart
å rive delvis av seg ulveklørne og begge nervene var
blottlagt.  Dermed bar det av gårde til veterinæren
med påfølgende behandling hvor klørne ble fjernet. 

Veterinæren forklarte at det fortsatt var mulig å
trene, men at jeg måtte bandasjere godt for å polstre
rundt de blottlagte nervene.  Om ikke hunden var
vant til potehåndtering, så ble Bjarne i hvert fall det
nå.  Potene måtte bandasjeres og tapes for hver tur
og treningsøkt han hadde.  Det ble etter hvert et 
forbruk på mange meter med tape og bandasje. 

Ukene gikk og den intense treningen fortsatte.  Vi
kom stadig nærmere godkjenningsnivå, og jeg hadde
et mål om å klare flest mulig øvelser.  Hvis man
holder et greit nivå, vil man kunne få forsøk nummer
to ved eventuelt stryk på første forsøk.  Med tanke
på den korte tiden i forkant og noen utfordringer på
veien, ville jeg være fornøyd om vi kunne dra hjem
fra Kongsvinger med kun et par restprøver. 

Det hadde vært en nedbørfattig høst, og snøen
hadde latt vente på seg.  Nå måtte det bare holde seg
snøfritt et par uker til.  Da den siste helgen nærmet
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seg, gikk denne planen naturligvis i vasken.  I slutten
av uken lavet det ned 20 cm med snø på Kongsvinger.
Typisk!

Nok en utfordring, nå måtte vi tidligere opp i 
helgen for å akklimatisere hundene.  I hvert fall
trengte fire hundeførerhoder det.  De som har vært
gjennom slik godkjenning, vet at det ligger mye
tankevirksomhet i dette, og all unødvendig støy blir
ekstra belastning.

Da mandag morgen i godkjenningsuken kom, var
det uvanlig stille rundt frokostbordet.  Matlysten
hadde vært bedre, og noen var i ferd med å gå inn i
den kjente «godkjenningsbobla».

Utover dagen ble opplegget offentliggjort, og siste
finpussen gjennomført.  Bjarne kom gjennom 
veterinærkontrollen uten at noen sa «au», og nå var
vi klare.  Tirsdag morgen startet jeg med lydighets-

øvelsene.  Alle øvelsene ble bestått, selv om jeg måtte
ha et par ekstrakommandoer på henting og levering
av gummikong med snor.  Neste var søksøvelsen 
rundering.  Dette var nok øvelsen jeg var mest
usikker på, og vi kjempet oss gjennom 400 meter
med snø og våt myr.  Øvelsen gjennomføres med
stålmunnkurv på hunden, og jeg måtte flere ganger
fjerne snø som hopet seg opp inne i kurven. 

Det var ingen figuranter underveis.  Og da
Bjarne tydelig fanget opp lukt og vinklet 90 grader
fremover, var det en lettet hundefører da hunden
begynte å halse oppe i skogen på figuranten.
Runderingsøvelsen bestått.

Deretter var det 50 x 50 meter åstedsøk på 
industriområdet Siva.  Denne øvelsen fungerte bra
for Bjarne, og han hadde tre funn med fine 
markeringer. Øvelsen bestått, og første dagen var
over.  Jeg begynte nå å ane en viss mulighet for å
komme i mål på alle øvelsene.  Fortsatt på forsøk
nummer én, og alle muligheter åpne. 

Onsdag morgen startet som de to foregående.
Hundeførerne var nervøse og hadde dårlig matlyst.
Nå skulle det spores i snøen oppe i skogen.  Starten
ble vanskeligere enn antatt, og etter et par timer
med lett snøvær var fottøyavtrykkene borte.  Her fikk
vi ikke noe gratis, men etter litt frem og tilbake dro
Bjarne av gårde inn i skogen.  Etter et par hundre
meter, kom første markering til hunden.  Der lå det
en gammel Nokia mobiltelefon.  Gjenstand én i
boks.  Slik fortsatte vi med flere funn, helt til vi
hadde sporet en lang runde og var nesten tilbake på
skogsveien.  50 meter fra veien fant Bjarne slutt-
gjenstanden, en sort beretlue.  Skogssporet bestått.

Neste øvelse var spor på beferdet/variert under-
lag.  Øvelsen var nok en gang nede på Siva-området,
og nå gikk det «på skinner» for Bjarne.  Flere 
gjenstander og sluttgjenstand ble påvist med dekk-
markering av Bjarne.  Øvelsen bestått.

Nå var det gromøvelsene som sto for tur.  Tre
biteøvelser; førerforsvar, stans av flyktende figurant
og avbrutt angrep med påfølgende overfall under
visitasjon.  Her gjorde Bjarne en solid jobb og fikk
jevnt over gode tilbakemeldinger.  Alle tre øvelser
bestått.

side 22 Politihunden nr. 2–2017



Jeg benyttet meg av klisjeen: «Én utfordring om
gangen».  Dette viste seg å fungere bra med fokus
kun på neste øvelse.

Siste øvelse på godkjenningsdag to, var mørke-
rundering.  Søket ble foretatt nede ved Glomma, på
en nedlagt skole.  Jeg sendte Bjarne innover en mørk
gang etter instruksjon fra dommerne.  Etter noen
minutter kom den forløsende halsen til Bjarne inne
fra mørket.  Han hadde funnet figuranten som sto
gjemt bak et skap, inne i et klasserom.  Med litt trekk
for en hals som var litt stakkato, fikk vi bestått også i
denne øvelsen.  Dermed var også dag to unnagjort
med bare godkjente øvelser. 

Godkjenningsdag tre startet litt bedre enn de
foregående, og maten begynte å smake greit igjen.
En øvelse igjen, – teigsøk.  Her fikk vi tildelt et
område i underkant av 500 x 500 meter oppe i 
skogen.  I området skulle det befinne seg en figurant
og flere gjenstander.  Bruk av GPS var en del av
øvelsen, og området ble lagt inn i denne.  Nå gjaldt
det å stå løpet ut, men søket skulle vise seg å bli
ganske utfordrende. 

Jeg var forberedt på å gå noen timer, og
forhåpentligvis ville vi finne gjenstander underveis.
Området jeg fikk tildelt lå langs en strømlinje.  Jeg
startet i det ene hjørnet og søkte meg systematisk
frem og tilbake oppover langs strømlinjen.  Det var
omtrent vindstille, og ikke behov for å ta stort hensyn
til dette i søket.  Etter å ha søkt i over en time uten
funn, hadde vi kommet over halvveis i søket.  Jeg
kjente at vi trengte et funn snart, men Bjarne viste
forståelse for oppgaven.  Han løp fritt og dro av
gårde med jevne mellomrom.  Plutselig så jeg at han

fikk høy nese og løp mot et buskas, som han forsvant
inn i.  Jeg fulgte på og fant ham liggende foran et
tre.  På treet var det bundet fast en jakke.  Yess!
Første funn, og vi fikk ny energi.  Nå var det bare å
finne figuranten, så var godkjenningen i boks. 

Søket fortsatte i nok en time, og vi begynte å
nærme oss slutten av området.  Jeg begynte å kjenne
presset, og kunne ikke helt forstå at vi ikke hadde
funnet figuranten.  Området besto til tider av ganske
glissen skog, og det skulle være mulighet for å finne
personen.  Da vi kom til den avsluttende grensen av
teigen uten at figuranten hadde dukket opp, begynte
jeg virkelig å tvile. 

Vi søkte en siste runde oppover langs teig-grensen
for å være helt sikker.  Idet vi nærmet oss det siste
hjørnet, begynte Bjarne å løfte nesen og dro av
gårde.  Hunden løp ut av teigen og innover i skogen.
Og endelig kom halsvarslingen til Bjarne.  Han
hadde funnet figuranten, som satt 50–60 meter uten-
for teigområdet.  Jeg hadde kanskje grunn til å være
frustrert, men lettelsen over funnet var stor nok til å
glemme enhver frustrasjon.  Godkjenningen var et
faktum, og Bjarne var nå offisielt en godkjent 
patruljehund. 

Å godkjenne en politihund på seks uker, var et litt
i overkant hårete mål.  Bjarne er et godt individ og
hadde bra grunntrening i flere av øvelsene, som
gjorde dette mulig.  Nå gjelder det å trene ham
videre i praktisk tilnærming til den daglige tjenesten
som vil møte ham ute i gata.  Jeg har stor tro på at
hunden vil gjøre en god jobb for politietaten og ser
frem imot fine år som min trofaste makker.  
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Det beste med å jobbe i politiet er at du aldri 
vet hva dagen bringer før vaktskiftet er 
over.  Som hundefører har man den 

luksusen at man går på jobb med blanke ark hver
dag.  Nye oppdrag, nye ransakinger som skal 
gjennomføres, og nye fanger som skal tas.  Når vi
kommer på jobb, pakker vi alt utstyret i bilen og
melder oss ledige for operasjonssentralen.  Hundene
luftes, og vakten begynner.  Denne aktuelle dagen
begynte som alle andre dager.  Vi møtte på kvelds-
vakt og pakket bilen.  Leah og jeg har faste makkere.
Det er Christian og patruljehunden Max.  Hundene
var akkurat luftet da det første oppdraget ble meldt
ut.

Et nabodistrikt anmodet om bistand av narkotika-
hund, og vi fikk en adresse vi skulle kjøre til.  På
stedet ble vi møtt av en kollega.  Han kunne fortelle
at det var mistanke om at det ble omsatt narkotika
fra et garasjeanlegg, da det var mye trafikk av folk
inn og ut av garasjeanlegget.  Jeg satte Leah i søk
inne i garasjeanlegget.  Etter å ha søkt av tre fjerde-
deler av garasjeanlegget markerte Leah på en
bildekk som lå bak en bil.  Jeg ba kollegaene vi bisto
om å undersøke bildekket, samtidig som jeg gjorde
meg ferdig med resten av garasjen.  Det viste seg at
under et deksel i felgen på dekket lå det gjemt 10
gram med hasj.  Dette var et funn man med stor
sannsynlighet ikke hadde funnet uten bruk av hund.
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Funnet var i tillegg den siste biten som manglet i et
«puslespill» for kollegaene vi bisto.  De ba oss gå
tilbake i bilen og vente til de tok kontakt med oss
igjen.  Etter en liten stund fikk vi en telefon og ble
bedt om å komme og bistå med å ransake en leilighet.
Funnet i garasjen gjorde at de hadde kunnet gjøre
tilslag mot en leilighet de hadde spanet mot over
lengre tid.

I leiligheten var det ganske mye narkotika, gjemt
forskjellige steder.  Leah markerte blant annet på en
vaskemaskin, og inne i vaskemaskinens motor ble det
funnet flere hekto med hasj.  Også dette var funn
man antakelig ikke hadde gjort uten hund.  Det er
definitivt de funnene som er morsomst for oss,
uavhengig av mengden.  Da vi var ferdige med leilig-
heten hadde det blitt funnet mye narkotika, og man
hadde fått pågrepet en person som antakelig hadde
stått bak mye narkotikasalg i det området den siste
tiden.  Det var veldig fornøyde kollegaer vi forlot i
nabodistriktet da vi satte kursen hjemover.  Og vakt-
settet hadde såvidt begynt.

På vei hjem til eget distrikt kom det en ny melding
på sambandet.  En butikkansatt meldte om at hun
akkurat hadde hatt inne i butikken to personer, som
hadde stjålet varer for flere tusen kroner.  Hun
hadde forsøkt å stanse tyvene, men de hadde løpt fra
henne.  Vi kjørte til stedet, og Christian tok Max ut
av bilen.  Max fant raskt et spor som gikk forbi
butikken, og fortsatte inn i et boligfelt.  Et stykke inn
i boligfeltet stanset Max og markerte på en gjenstand
som lå på bakken.  Vi tok med oss gjenstanden og
fortsatte videre.  Et stykke lenger borte i boligfeltet
markerte Max på nok en gjenstand, veldig lik den
forrige vi fant. Det viste seg at de to gjenstandene
var jammere som brukes for å manipulere alarmene
i butikken, slik at de ikke utløses.  Max var
utålmodig og fortsatte sporet videre.  Sporet gikk
gjennom flere hager, til vi til slutt kom til en 
parkeringsplass.  Der stanset sporet, så der hadde det
antakelig stått en bil og plukket opp tyvene.  Mange
av sporene ender dessverre slik.  Man finner ikke
noen personer eller får en løsning i enden av sporet.
Men, takket være funnene Max gjorde underveis,
klarte vi å finne tyvene i ettertid likevel.  De 
gjenstandene Max markerte på underveis i sporet,
ble tatt i beslag og sendt til undersøkelse.  Den
undersøkelsen gjorde at man avdekket DNA fra to
forskjellige personer som begge var registrerte i 

strafferegisteret.  Tyvene ble etterlyst og pågrepet i
ettertid, og erkjente å ha stått bak butikktyveriet.  Alt
takket være Max.

Samtidig som vi søkte etter butikktyvene, ble en
jente meldt savnet fra et hjem.  Vi kjørte direkte dit og
deltok i søket.  Christian og Max fikk utdelt en teig,
Leah og jeg en annen et stykke unna.  Leah er ikke
trent til å søke etter savnede mennesker.  Men jeg 
valgte i dette tilfellet å ta henne med likevel.  Teigen
vi fikk utdelt var i et skogsområde med opparbeidede
stier.  Vi gikk en stund og søkte, og hadde nesten
dekket hele teigen vår, da jeg så at Leah reagerte på
en lyd.  Hun stoppet opp og kikket i retningen der
lyden kom fra.  Da 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.
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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.  
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Som de fleste vet, nærmer tiden for sammenslåing av Asker og
Bærum og Oslo politidistrikt seg.  Allerede tidlig i 2016 
begynte et treningssamarbeid blant patruljehundene.  Ettersom
våre instruktører i Asker og Bærum enten har sluttet eller blitt
pensjonister, har vi hatt instruktører fra Oslo.  Dette har vi
opplevd som et positivt innslag i prosessen med sammenslåing.

MIK
Mot vår 2016, fikk vi beskjed om at det nærmet seg
MIK (mobiltaktisk innsatskonsept)-øvelse.  En av
oppgavene til hundetjenesten er å sette objektvakthold
ved sensitive objekter.  Hundetjenesten skal også ha
vakthold på de pågrepne. 
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I den forbindelse ville de neste ukenes trenings-
fokus være forberedelser til dette.  Selv om jeg har
jobbet som hundefører i noen år nå, var dette et helt
ukjent farvann for meg. 

Treningene startet med munnkurvarbeid.  Det
har vi gjort en del før, og var på den måten en myk
start.  Mange av hundene tok det fint, men for min
del ble det kaos.  Masse armer og bein, og mye lyd.
Azlan hadde store utfordringer med å gjøre enkle
oppgaver samtidig som munnkurven skulle være på.
Må vel innrømme at det kokte litt i hodet på hunde-
føreren da det sto på som verst. 

Som alltid hjelper trening, og uken før den store
øvelsen begynte systemet å falle litt på plass, selv for
Azlan.  Han rettet fokuset mye bedre over mot
mengden i stedet for å plages av munnkurven.  Må
vel innrømme at jeg også ble ganske lettet.  Så da
avsluttet vi med å trene utlasting og formasjoner
med hundene. 

En vakker vårdag var det klart for øvelse.  Vi
startet dagen på Akershus festning med litt tørr-
trening.  For en trønder, som har jobbet de siste 12
årene i Asker og Bærum, var det imponerende, tøft
og gøy å se så mange politifolk samlet på ett sted. 

Hovedøvelsen var ved den Israelske ambassaden i
Parkveien.  Det var et svært stort apparat i sving,
men til tross for dette var det en imponerende 
kontroll og samspill mellom mannskap, kjøretøy og
hundetjenesten. 

Vi fikk først ordre om å sette objektvakthold ved
ambassaden.  Det viste seg at det var personer inne
på området.  Vi var til sammen seks hundeekvipasjer
som gikk inn på området og fikk «ryddet» plassen.
Etter en hektisk periode hadde vi fokus på å slokke
hundene, som på godt norsk er å få dem til å være
stille og rolige, ettersom det var kontroll på 
situasjonen.  Selv Azlan klarte dette fint. 

Etter en rolig periode tok demostasjonen seg
kraftig opp igjen, og det ble benyttet gass.  Da var
det bare å ta på seg vernemaske.  Azlan reagerte
ikke på dette, men var mer enn klar nok for å få 
jobbet igjen.  Etter dette fikk vi beskjed om å flytte
oss for å ha vakthold på de pågrepne som var satt i
tog.  Nok en gang var det gode figuranter som ville
redde de pågrepne.  Hundene fikk jobbet på en god
måte, og hadde bra fokus. 

Etter en slik dag er det en del inntrykk.  Jeg var
på forhånd spent på hvordan hunden ville fungere.
Jeg var svært fornøyd med hvordan Azlan fungerte.
Han syntes å trives godt når det var litt kaotisk med
mange personer og høyt støynivå.  Videre fungerte
han fint i samspill med de andre ekvipasjene.  Til
min store overraskelse klarte han å finne roen også. 

Videre var jeg imponert over samspillet mellom
alle sammen.  Alle hundene fungerte godt sammen,
og jeg synes hundetjenesten fungerte godt i systemet. 
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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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Når man leser artikler, som blir skrevet av 
hundeførere, så har vi stort sett funn av 
personer eller gjenstander.  Sannheten er

jo at det er mange oppdrag hvor vi ikke har løsninger
med bikkja også.  Årsaken er jo ganske enkelt at vi
synes det er mye mer spennende å skrive om opp-
drag hvor gjerningsmannen blir pågrepet i slutten av
et spor eller om en heftig pågripelse med hunden. 

En sen høstkveld møtte jeg på jobb i Sandvika.
Været var på sitt verste med styrtregn og rundt null
grader.  Enkelte steder var det underkjølt regn.  For
hunden er ikke dette noe problem, bortsett fra at
sporforholdene ikke akkurat er optimale.  For hunde-
føreren er det ikke drømmeforhold, og politiets
Gore-Tex er ikke akkurat vanntett. 

Jeg fikk tildelt makker, og vi pakket i bil.  Etter
dette ble vi enige om å ta en kaffe og se om det 
verste været ville gi seg. 

Jeg rakk knapt å lukte på kaffen da vi fikk 
melding i fra operasjonssentralen om at det hadde
vært innbrudd i en bolig et sted i Bærum. 

Vi kjørte opp til stedet, og like før vi kom frem
kunne jeg konstatere at underlaget var preget av
underkjølt regn.  Veiene lignet mer på skøytebaner
enn kommunale veier. 

Da vi endelig ankom boligen, ble jeg vist en rute
som var knust.  Jeg tok ut Azlan og fikk sporutgang
med det samme.  Sporet ledet meg gjennom
fornærmede (huseier) sin hage via et lite jorde.
Deretter kom vi ut på en vei.  I det jeg tok første steg
på asfalten gikk jeg rett på rumpa, og ble liggende
lang som jeg var, på asfalten.  Noen trønderske gloser
senere reiste jeg meg opp.  I samme øyeblikk fikk jeg
melding på samband om at det var utløst en ny

alarm i et hus, og jeg måtte omprioriteres og kjøre
dit.  En annen patrulje skulle ta seg av dette åstedet. 

Som sagt så gjort, var vi etter kort tid på en ny
adresse.  Heldigvis var det ikke underkjølt regn her,
men himmelens sluser var fortsatt vidåpne. 

Jeg begynte å søke med hunden fra et vindu som
var knust.  Nok en gang fikk Azlan sporutgang, og
jeg var godt fornøyd.  Da vi etterhvert kom ut på
asfalten så jeg at det var vanskelige forhold for 
hunden, og i tillegg hadde det gått noe tid siden
alarmen ble utløst.  Til tross for dette fortsatte vi å
jobbe med sporet. 

Igjen ble jeg oppkalt av operasjonssentralen og
bedt om å omprioritere.  Jeg ble informert om at det
var nok en bolig hvor innbruddsalarmen var utløst.
I tillegg opplyste vekterselskapet at de så en person
inn i huset. 

Vi kastet oss i bilen kjørte utrykning mot stedet,
og selv om Asker og Bærum er et lite distrikt tok det
en stund før vi ankom stedet.  Jeg kunne konstatere
at nok et vindu var knust, og alle de tre åstedene var
svært like.  Det fremsto som tydelig for meg at dette
var det vi i politiet kaller mobile vinningskriminelle.
Dette er utenlandske personer, ofte fra øst i Europa,
som reiser rundt i Norge for å utføre vinnings-
kriminalitet.  Min erfaring er at de jobber i små
grupper og utfører grove tyverier fra boliger i mange
forskjellige distrikt.  Videre har jeg erfaring med at
disse er svært effektive, og er raske med å komme
bort fra stedet, ofte med bil. 

Jeg tok likevel ut hunden på nytt og begynte å
søke etter spor.  Også dette sporet gikk gjennom
noen hager og deretter ut på en vei.  Etter noen
hundre meter stoppet sporet opp ved et veikryss.  Ut
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i fra tidligere erfaring var dette et sted hvor gjernings-
personene kjørte fra stedet i bil.  Siden vi ikke kom
videre var det bare å avslutte og sette bikkja i bilen.
I slike tilfeller må jeg innrømme at jeg er lettere
irritert og noe forbannet.  Både Azlan og jeg gjør så
godt vi kan, men likevel ender vi opp med null 
resultat. 

Jeg meldte tilbake til operasjonssentralen at jeg
avsluttet søket og gikk tilbake til bilen.  Ved min 
tjenestebil sto innsatsleder.  Han var bekymret for at
dette var starten på en ny bølge med innbrudd.
Videre opplyste han at vi nå hadde til sammen fire
åsteder, og lurte på om vi kunne ta åstedsundersøkelse
på dette stedet. 

Så da var vi over i en ny fase.  Vi startet med å ta
bilder, og jobbet oss innover mot det knuste vinduet.
Nedenfor vinduet ble det funnet et skrujern som
gjerningsmannen hadde lagt igjen.  Det ble sikret
med tanke på DNA.  Etter dette gikk vi inn i huset
og begynte å søke etter fottøy-avtrykk.  Inne på et
rom fant vi noen gode avtrykk.  Disse ble fotografert,
og deretter sikret vi dem på en fottøyavtrykksfolie.
Jeg må innrømme at jeg var meget godt fornøyd
med meg selv.  Det var uten sidestykke det beste
avtrykket jeg hadde sikret i min karriere.  Tror jeg til
og med ville stått på eksamen ved politihøgskolen
med de avtrykkene. 

Etter dette ble åstedet sikret, og vi kjørte inn til
stasjonen for å skrive rapporter. 

Pågripelse
Det er med blandede følelser man avslutter en slik
vakt.  Ettersom jeg ikke har klart å pågripe innbrudds-
tyvene, føler jeg at vi ikke hadde gjort en god nok
jobb.  Gleden var derfor stor da jeg fikk telefon fra
etterforskning noen uker senere.  Jeg ble da informert
om at det var pågrepet noen personer i et annet
politidistrikt.  En av de pågrepne syntes å ha sko som
stemte med de avtrykkene vi hadde sikret.  Etter 

ytterligere noen uker ble dette bekreftet.  Dermed
måtte personen svare for en del innbrudd i Bærum
også. 

Det hadde naturligvis vært mer gøy å pågripe
gjerningspersonene med hund, men det ble seier til
politiet.  1–0 til oss.  

Trond & Azlan
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I2016 fikk vi i hundetjenesten i Asker og 
Bærum vårt første møte med «urban search 
and rescue» eller USAR som det forkortes.

USAR kan kort forklares som en redningstjeneste
(søk etter personer) i svært krevende områder 
forårsaket enten av naturlige årsaker eller ved
viljestyrte handlinger.  Et område eller objekt hvor
det er aktuelt med USAR kan for eksempel være
sammenraste bygninger eller steder hvor det har gått
ras.  (Jord, stein osv.)  

Oslo brann og redning (OBRE) har siden 2010
hatt fokus på nettopp USAR, og de var en naturlig
samarbeidspartner da vi skulle introduseres for dette.
USAR–OBRE bistår ikke bare ved katastrofer eller
kriser i Oslo, men også utenfor hovedstadsområdet. 

Det hele startet med en teoridel hvor vi ble 
introdusert for faget.  Det framsto som en svært
krevende, men effektiv og sikker arbeidsmetode for
søk etter savnede i katastrofeområder. Metoden 
bygger blant annet på, og er avhengig av, et godt
samarbeid mellom brann-, redningsmannskaper,
politi og involverte hunder.  I teoridelen fikk vi blant
annet se noen videoer av hunder som ble brukt i
USAR, og dette var svært imponerende. 

Med søppelfyllinga som treningsområde
Etter at vi var ferdig med en teoridel, var det klart
for å begynne å trene hundene.  Bruk av hunder i
USAR skiller seg fra andre søksøvelser hvor hunden
bruker ferten i overværet til følge opp og lokalisere
personer.  Når man søker i katastrofeområder, er
hunden avhengig av å jobbe med lav snute, for å
finne mennesker som for eksempel er begravd i 

ruiner.  Dette var ikke bare enkelt for hunder som
har lært det motsatte. 

Området vi fikk gleden av å bruke til treningen lå
på en søppelfylling øst i Oslo.  Der ventet to store
hauger.  Den ene haugen var full av betongelementer
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og stein, den andre var gigantisk og full av plank og
treverk.  Ved første øyekast så oppgaven meget
krevende ut, og jeg må innrømme at jeg lurte fælt på
hvordan Max ville takle oppgaven.  I mitt hode var
dette helt klart utenfor hans komfortsone. 

For vår del startet treningen i haugen med betong-
elementer.  Der fikk hundene først relativt enkle,
men skjulte funn.  Max var noe utenfor komfort-
sonen, men etter hvert som funnene ble gjort, steg
motivasjonen og frykten ble mindre og mindre.
Etter hvert taklet Max det relativt bra, og funnene
kunne gjøres mer krevende. 

Deretter gikk ferden videre til den gigantiske
plankehaugen.  Der lå det plank på plank på kryss
og tvers og med spikere som sto i alle retninger.  Et
krevende, men realistisk trenings-område.  Nå skulle
vi virkelig få testet oss!  Det første jeg gjorde var å
finne «gater» man kunne gå for å bevege seg oppover
i området.  Deretter var det bare å sette i gang og
håpe at bikkja hadde snuten med seg.  Det var liten
tvil om at Max til tider syntes det var krevende å
bevege seg i haugen.  Flere steder var det vanskelig å
få fotfeste, så her var det bare å ta tiden til hjelp.
Etter å ha kommet til toppen begynte atferden på 
bikkja å endre seg, og det var tydelig at han hadde
fanget opp noe interessant.  Etter litt om og men
klarte han å lokalisere figuranten.  Resultatet ble

noen skrammer i potene, men ved neste gjennom-
føring var det liten tvil om at frykten for planke-
haugen var borte for Max.  Han ble mer og mer
smidig når han beveget seg i området. 

Da dagen var over, var det liten tvil om at det
hadde vært en vellykket økt og at læringsutbyttet
hadde vært stort. 

Samøvelse og momenttrening med OBRE
Etter et par dager med trening var det klart for
samøvelse med OBRE.  Oppdraget ble gitt til
patruljene, og de kjørte til stedet sammen med
mannskaper fra OBRE.  En person var savnet etter
at en bygning hadde kollapset.  Personen måtte 
reddes!  Patruljene og OBRE kom til stedet sammen,
la en plan for søket og skred til verket.  Hundefører
og en sikringsmann fra OBRE gikk over området.
Det var et vanskelig område å søke i, og det var tid-
krevende.  Men ekvipasjen og sikringsmannskapene
gjorde jobben, og etter hvert kunne en godt begravd
person reddes ut fra ruinene.  Jobb vel utført! 

Etter øvelsen gikk ferden videre til OBREs
lokaler i Oslo.  Her skulle vi ha litt momenttrening
som blant annet innebar å rappellere sammen med
hundene fra fjerde etasje, for deretter å sette dem i
søk etter savnet person inne i et bygg.  Med lite 
klatre- og rappelleringserfaring var det med skrekk-
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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!  
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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 narkotika-
hund eller politier er vel heller liten. 

Zanto, 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 tre 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 ham nok.  Han som ble tre 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 Narkotikapolitiforening (NNPF) hadde
stand like bortenfor med oppvisning med narkotika-
hund, 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 får tid i det hele tatt, men det blir
heller litt mer spontant. 

På en kveldvakt tok jeg med en runde på lokal-
toget til Egersund.  Jeg hoppet på toget i Sandnes i
retning Bryne, og byttet der til toget som gikk tilbake
til Sandnes.  Det er ikke alltid det blir fangst, men
uansett er det forebyggende aspektet viktig.  På
denne kveldsvakten fanget jeg en velkledd herre-
mann 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 brøyte 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 ham reise seg og 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 for-
sikre 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 ham bli
med på utsiden, men jeg hadde svare strev med å ha
kontroll på både den pågrepne og hund.  Det er ikke
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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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Alle hunde er lig 
hinanden.  Det 
er et udtryk man

ofte hører, men med mere
end 35 år som veterinær
for politihunde er det
bestemt ikke hele sand-
heden.  En politihund er
meget mere:  Den er et
helt specielt individ.  Den
er tænkende.  Den er 

emotionel, den er en arbejdskammerat, og den er et
familiemedlem. 

Lidt mere sagligt sagt så har alle hunde mere
eller mindre mulighed for de samme sygdomme.
Politihunde, og for den sag skyld også andre 
arbejdende hunde, har dog en funktion i samfundet
som private hunde ikke så ofte har.  Lad os begynde
med munden.  De fleste «almindelige» hunde bruger
munden til at spise med og eventuelt lege med.
Politihunde (og andre hårdt arbejdende hunde)
bruger også munden som dens arbejdsredskab.
Tænderne spiller herved en meget vigtig rolle.  Over
munden sidder næsen.  Den arbejdende hund (politi,
told, jagt, redning og flere) har endvidere næsen som
et særdeles vigtigt arbejdsredskab.  Højere oppe over
næsen kommer hjernen, hundens hjerne er dens
allervigtigste arbejdsredskab.  Den arbejdende hund
skal foruden sin mund, sin næse også benytte sig af
sin hjerne og kunne kombinere mund, næse og 
hjernens formåen med det formål om at kunne
udfærdige sit arbejde korrekt og hurtigt.  Det hele i
en stor samling af  hjernekapacitet, næse, mund og en
kæmpe stabil og stærk krop giver den skandinaviske
politihund/tjenestehund sin dygtighed og kæmpe
kapacitet. 

I de mange, mange år jeg har behandlet tjeneste-
hunde har jeg gennem årene gang på gang beundret
tjenestehunde.  De er bare i topklasse.  Og hvis du
ikke selv har opdaget det så vil jeg fortælle dig det:
De skandinaviske tjenestehunde er i verdensklasse.

Det er ikke bare noget der er kommet af  sig selv.
En lang stille og stabil udvikling indenfor avl og test
af  hvalpe både mentalt og veterinært og godkendelse
af  den uddannede politihund har gennem årene lagt
en god og grundig basis for det vi har i dag.
Alligevel skal vi passe på, for måske er det ikke så
sikkert som vi tror.

Vi og mange andre er overbeviste om at vi «ved
det hele» når det drejer sig om hundens fysik og
psyke.  OK for det.  Accepteret.  Men før det hele
kommer så langt at vi køber en hvalp synes jeg at
der er et par fælder ved køb af  en hvalp som jeg
igennem årene har bemærket og som jeg synes kan
være til besvær senere i livet.

For at kunne forstå hvad jeg mener så skal vi lige
lidt tilbage i den basale del i hunden psyke, og
hermed mener jeg helt basale psyke.  Hunden kan
være stærk i sine drifter, den kan være almindelig i
sine drifter, og den kan være svag i sine drifter.  Der
findes mange former for drifter.  Dem kan vi tage en
anden gang.  Endvidere kan hunden have megen
«tankegang», almindelig «tankegang» eller svag
«tankegang».  Sagt på en anden måde så kan en
hund være ret så dum eller den kan være ret så 
intelligent eller måske midt imellem. 

Hvor kommer så det jeg mener vi skal passe på
med.  Jo ser du.  Og husk det er min mening, andre
kan have forskellige måske lige så gode meninger.
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Jeg baserer det følgende på mere end 35 års erfaring
indenfor tjenestehunde.

Det er min erfaring at meget driftstærke hunde
mister tankevirksomhed når drifterne tager over-
hånd.  Jo mere driftstærk hunden er, jo mindre
tænker den, og jo mere arbejder den i en stærk drift
hvor den ikke behøver at tænke.  Den driftsvage
hund «tænker» for meget og er derfor svag i sine
drifter og skal «løftes» i sine drifter for at kunne
arbejde tilfredsstillende.  Midt imellem er den
«almindelige» tjenestehund.  Det er den der har fine
drifter, ikke for stærke, og den har således en fin og
fornuftig tankevirksomhed.  Lad os kikke lidt ud over
vore egne rækker og se ind i menneskeverdenen.  En
forbryder som har en meget stærk sexualdrift vold-
tager måske det modsatte køn uden at tænke over de
skader han/hun påfører sine ofre, og uden at tænke
på de forfærdelige følger dette kan have på offeret og
på forbryderen selv i form af  straf  og lignende.  Det
vil sige at jo mere driftstærk, jo mindre tankevirk-
somhed.  Det jeg kalder ret og slet dum/uintelligent.
Jeg er ikke psykolog, men husk det er min erfaring.
Hunde der er meget driftstærke er «dumme hunde»
hvor tankevirksomheden er mindre end hos hunde
hvor drifterne er normale og hvor tankevirksomheden
har plads til at hunden kan vurdere enhver situation
før eller under et eventuelt hændelsesforløb.

Hunde, der er stærke i drifter er efter min erfaring
ikke til at få kontakt med eller i hvert fald svære at
komme i kontakt med når der er i fuld drift.  Det er
ikke godt, og dette fører ofte til uønskede konflikter.
Til tider så store konflikter at hunden angriber 
umotiveret eller sågar angriber sin fører.  Man skal
have afløb for sine drifter, og jo stærkere drifterne er
jo mere afløb skal man have for drifterne ellers kom-
mer der konflikt.  Tænk bare på sex hos dig selv.
Det bedste er efter min mening en hund hvor drifter
er tilpas således at hunde af  sig selv kan gå ind og
ud af  drifterne og tænke når der er behov for det.
Hermed mener jeg også at hunden skal kunne gå ud
af  sine drifter når hundeføreren forlanger det, for
eksempel ved en kommando.  Ligeledes skal man
kunne tænde dens drifter på kommando.  Den drift-
svage hund kan vi ikke bruge.  Den tænker efter min
mening for meget og er derfor kun til besvær som
tjenestehund.

Hvad har det med hvalpekøb så at gøre.  Jo ser
du.  Gennem årene har vi valgt driftstærke hvalpe.
Mange opdrættere tror stadig at drift er noget der er
godt at reklamere med.  Sjældent ser man opdrættere
reklamere med tænkende hvalpe.  Der står højst
«mental stærke» hvalpe.  Mental stærk har efter min
mening intet med tankevirksomhed at gøre.
Tværtimod.  Jeg mener at mental stæk er vigtigt,
men ikke for meget.  Det er efter min mening helt
OK at kunne blive forskrækket, bare man hurtigt
glemmer det igen.  Mental stærk skal vi have, men så
sandelig også «stærkt» tænkende.  Det er vigtigt at vi
skelner i mellem drifter, mental styrke og tankevirk-
somhed.  Hvis vi, og det er der risiko for, kun går
efter mental stærke og driftstærke hvalpe, vil vi 
gennem årene få politihunde der bliver «dummere
og dummere».  Det vil kunne ytre sig i fejl-
bedømmelser af  vore tjenestehunde i pressen der
fejlagtig tror at politihunde er farlige.  Det er de ikke.
Vi burde dog også i det stille absolut være opmærk-
somme på at vi vælger hvalpe der viser tegn på at de
kan tænke.  Ikke kun være opmærksomme på om de
kan bestå en mentaltest og måske derfor er for drift-
stærke eller ligefrem så dumme at de overhovedet
ikke kan blive bange.  Den intelligente hund bliver
mere bange end den dumme.  Den kloge (intelligente)
aner faren og går uden om faren, mens den dumme
(uintelligente) hund springer gennem vinduet eller
ud over en skrænt og dør.  Måske fordi den bare var
dum eller fordi den var alt for driftstærk.  Den i
ntelligente hund kan selv om den er i fuld drift
afbryde sin drift/handling og slå tankevirksomheden
til for at undgå en katastrofe.  Det har noget med det
vi kalder personlige grænser at gøre.  Det er ind-
bygget i os og også i hunden.  Man kan drive
os/hunden til en vis grænse så vil vi/den ikke mere.
Kæltringer der lokker yngre ind i kriminalitet har
lettere ved at lokke «dumme» unge end intelligente
unge.  Deres grænser er forskellige.  «Dumme»
indser ikke hvor dumt det er at begå kriminalitet og
disses konsekvenser.  Det gør intelligente unge.  Det
samme gælde hunde som vi sætter i arbejde.  Den
intelligente hund afbryder sit forehavende hvis det
bliver for farligt eller uoverskueligt for den.  Det er
ikke en fejl ved hunden.  Det tyder bare på at den
skal have mere støtte eller erfaring i livet før den kan
mestre opgaven.
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Vi skal da også derfor være opmærksomme på at
hunde, når vi udvælger dem til tjenestehunde, enten
det er hvalpe eller voksne hunde, der ved en test som
vi pålægger dem, viser at de er driftstærke i en 
moderat tilstand og at de udviser fornuft og tanke-
virksomhed.  Dette gælder især ved opgaver der
belaster deres psyke.  Det vil sige at hunden ikke skal
løse en uoverskuelig opgave ved at «bide sig fri»,
men at den skal søge at løse den nye og svære
opgave ved fornuftig tankevirksomhed og derved
finde en løsning som den kan bruge fremover.  Det
er det vi kalder erfaring.  Drifter giver ikke erfaring.
Kun at bide sig fri giver ingen god erfaring, kun en
mere og mere farlig hund.  En driftstærk hund er
ikke en hund man kan stole på når den er alene.  En
tilpas driftstærk hund der også besidder en vis god og
fornuftig tankevirksomhed kan man stole på hele
livet.

Glemmer vi at have tjenestehunde der er af-
balancerede i deres drifter og tanker, risikerer vi at
de bliver for «hårde» eller at de bukker under
psykisk, typisk når de er halvvejs i deres tjeneste-
hundeliv.  Det er deres limbiske system som bukker
under.  Hunde der ikke «forstår verden mere» kan
enten flygte eller kæmpe.  Det er den dumme hund
som først bukker under.  Den kan blive utroværdig,
bide umotiveret eller rent og skær blive farlig.  Eller
den kan blive passiv og ugidelig som om den fejler et
eller andet.  På arbejde yder den ikke det den skal,
og den bliver mere og mere træg.  Hjemme i haven
har den dog masser af  energi og kan lege med
børnene dagen lang uden at blive træt.  To helt
forskellige dyr skulle man tro.  Sagt det på den korte
måde så er den blevet godt og grundig træt af  at gå
på arbejde.  Hunde der er nået så langt er svære at
redde.  Hvis ikke de får fred og ro så bukker de
under.  Alternativt skal de på «lykkemedicin», og
dette er en uholdbar situation for det fjerner ikke
årsagen til dens psykiske lidelse.  Årsagen ligger helt
tilbage i den hvalpetid hvor udvælgelsen af  hvalpen
måske ikke var helt så god som man kunne have 
ønsket sig.  Beviset for at det hænger således sammen
er at to tjenestehunde som begge har fået den eksakt
samme uddannelse og dagligt udfører eksakt samme
arbejde, begge kan reagere forskelligt når de bliver
ældre i tjenesten.  Den ene tjenestehund bukker
under og bliver sløv eller farlig, mens den anden
tjenestehund bliver en bedre og bedre tjenestehund.
Hundeføreren har ikke den store skyld.  Det ligger i

avlen og udvælgelsen.  Hvis der skulle kunne
påpeges noget hos hundeføreren så vil jeg anbefale
at han/hun husker disse tre ord.  Kærlighed, krav og
konsekvens.  Vis hunden at du elsker den, stil krav til
den som den er i stand til at kunne udføre, og vær
konsekvens over for den.  Det den skal gøre, det skal
den gøre.  Det er det jeg kalder de tre KKK.  Det er
vigtigt at hunden ved at du elsker den, og at du vil
gøre alt for den og for at den skal føles sig godt tilpas
og godt beskyttet af  dig.  De krav du stiller til den
skal den kunne udføre, og de må med tiden hvor den
får mere og mere erfaring gerne blive større og
større.  Hermed mener jeg at du kan stille større
krav til en ældre hund end til en ung hund.  Hvis
den ikke magter at løse opgaven skal hundeføreren
være i stand til at læse hunden således at han/hun
kan afbryde hunden i sit arbejde eller eventuelt støtte
hunden indtil opgaven bliver løst korrekt.  Her er det
vigtigt at hundeføreren er bevidst om de tegn og 
signaler, herunder dæmpende signaler, som en hund
udsender når den kommer i en eller anden form for
konflikt.  Går det helt galt for hunden vil den begynde
på overspringshandlinger.  Det er også vigtigt at man
er konsekvens overfor hunden.  Det den må, det må
den altid, det den ikke må, det må den aldrig.  Her
sker der allerede i hvalpetiden fejl.  Forestil dig at en
hvalp i glæde kommer med din sko og giver den til
dig.  Du siger nej til hunden for du vil ikke have at
den løber rundt med en sko og ødelægger den.
Allerede her kommer der en konflikt når den så
senere skal apportere.  Et andet eksempel.  En hund
der skal være narkotikahund må som hvalp ikke
kravle op på bordet og op i stole og møbler.  Det får
den gang på gang at vide som hvalp.  Hvad sker
der?  Som specialhund skal den jo gå i møbler.  Her
er der en konflikt.  Konsekvens forstærkes dog af  at
man i ganske få tilfælde og når hunden absolut ved
at det er et særtilfælde tillader den at gøre noget den
«til daglig» ikke må.  Det kender vi fra os selv.  Vi
må ikke spise is til daglig.  Det må vi kun når det er
lørdag.  Hunden kan sagtens forstå at hvis der er en
særlig anledning så må den noget som den gerne
vil/har lyst til.  Noget den ellers ikke må «til daglig».
Det er den største ros man kan give den.

Pas godt på din hund, den passer godt på dig!  

Onkel Bille
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