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Redaktøren har ordet

I

skrivende stund skinner solen over Vestlandet og
temperaturen kryper over 20-tallet, med andre
ord helt uvanlig for oss Vestlendinger. Når denne
utgaven kommer ut, er ferieavviklingen godt i gang
i politi Norge. Meteorologene melder en fantastisk
sommer og anbefaler folk til å droppe sydenturen i år.
Vet ikke helt om jeg stoler helt på det.
Runar Grimstad er valgt som ny leder av NPHL gratulerer og lykke til. John Tetlie takker for seg som
leder og går av etter å ha gjort en formidabel jobb i
mange år. Det skjer mye i de forskjellige hundelagene i
forbindelse med politireformen som pågår. Flere hundelag slår seg sammen og får flere medlemmer, og kanskje bedre økonomi?
I dette bladet er det Stavanger og Rogaland politihundelag og Vestfold politihundelag som bidrar med kjekke artikler.
Jan Øyvind fra Sør-Vest politidistrikt har skrevet en
artikkel fra et meget dramatisk oppdrag på en nattevakt i 2016. Et under at det endte bra.
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NPHL vil takke Bille for nok en kjekk artikkel om det
å reise med hund.
Ellers kan dere lese om mattyver og kebabtyver i bladet. Man opplever mye morsomt som hundefører
og Elisabeth fra Sør-Vest har skrevet en kjekk artikkel om et hundeseminar hun og Øyvind deltok på.
Arrangøren var Rune Fjellanger og her er det mulig
for hundeførere i politiet å melde seg på hvis det skulle
være interesse.
Hilde fra Sør- Vest har skrevet en artikkel fra da hun
og Øyvind var i Kongeparken under landstreffet som
arrangeres hvert år i mai. Jeg og makker var også der på
dagtid med min hund og det var mye kjekk ungdom
og veldig god stemning.
Gusta har skrevet et minneord om Rolf von Krogh,
som døde så alt for tidlig den 17 februar 2018.

Leiv Kjetil
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Lederen har ordet

Helgen 14 og 15 april arrangerte NPHL sitt landsmøte på
Gardermoen. Det ble et godt landsmøte og det var bestemt
på forhånd at leder John Tetlie og kasserer Morten Haave
ikke ville ta gjenvalg. Det er ikke lett å erstatte disse to da
de har sittet i styret i henholdsvis 15 og 19 år. John har vært
leder de siste 12 årene og sammen har de absolutt bidratt
sterkt til at NPHL i dag har en god økonomi og alt er på stell
og i orden.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt og fra og med i år kan
forsvaret stille med minst 3 ekvipasjer på vårt NM. Vi er på
vei inn i en ny tid med statseide hunder og diverse arbeidsgrupper ser på muligheten for et bedre samarbeid mellom
de statlige etatene når det gjelder hund og hundetjeneste. Vi
tror ved at invitere forsvaret til å delta sammen med oss vil
kunne bidra til å utvikle et slikt samarbeid. Invitasjon er allerede sendt.

Landsmøtet takket behørig for innsatsen og det ble overrakt
både blomster og gave fra styret ved Gunnar Rasmussen. På
vegne av hele NPHL vil jeg igjen takke for innsatsen disse to
har lagt ned de siste årene. Tusen takk.

Som alltid sitter det noen «eldre menn» på bakerste benk på
landsmøtet. Dette er æresmedlemmene som alltid blir bedt
inn og de får møte og talerett, men de har ikke lov til å avgi
stemme. Det er mye historie og fine fortellinger som kommer fra den benken. I år ble den utvidet med 2 nye medlemmer. Harald Grøndahl fra Østfold og John Tetlie fra Troms
ble foreslått og valgt inn som æresmedlemmer i NPHL.
Gratulerer begge to og vi gleder oss til å se dere på bakerste
benk om 3 år.

Siden 2 stk. gikk ut av styret måtte det jo velges inn noen
nye. Undertegnede takker for tilliten og skal forsøke å lede
NPHL på en god måte den neste landsmøteperioden, dvs 3
år.
Gunnar Rasmussen fortsetter som nestleder, Gusta Sand
fortsetter som sekretær, Lasse Mo fra Agder er nye kasserer
og Roy Henning Ånestad går inn som styremedlem. Arvid
Falander fortsetter som varamedlem og inn som nyvaramedlem kom Tove Margrethe Håland fra Oslo.
Dette er ert godt lag og jeg her helt trygg på at vi sammen
skal styre skuta i riktig retning og inn i fremtiden. Tusen takk
for tilliten.
Det var ikke de helt store sakene som var oppe til debatt
på landsmøtet, som vanlig var det noen forandringer på
konkurranse programmet og det er flott å se at klubbene er
aktive og engasjerte i forhold til dette. Jeg har derimot lyst til
å nevne en sak. Georg Skjeggestad fra Vestfold hadde sendt
inn et forslag på å opprette en gjesteklasse også i patruljehund klassen slik at forsvaret kan delta. Vi har jo allerede en
slik gjesteklasse i narkotikamesterskapet.
Politihunden nr 2-2018

Jeg lærte en ting om pensjonistforeningen til NPHL under
denne helgen, jeg visste at de var aktive og arrangerte diverse
turer, men at de sørget for å sende en siste hilsen til medlemmer av NPHL som går bort, det visste jeg ikke. Dette er
meget flott gjort og familien til de som går bort setter utrolig
stor pris på dette. Når man blir pensjonist og slutter i etaten
tar det ikke lang tid før «arbeidsgiver glemmer deg bort». Det
var utrolig flott å høre at pensjonistforeningen ikke gjør det
samme. De følger opp alle tidligere hundeførere og medlemmer av NPHL. Dette viser igjen at vi hundeførere har et flott
samhold og at vi kan utgjøre en forskjell.
Det var vel en kort oppsummering av landsmøtet 2018. Som
nyvalgt leder gleder jeg masse til å ta fatt på arbeidsoppgavene
som venter og samarbeidet med klubbene i de neste 3 årene.
Rune

st 2–2017.qxp_Layout 2 10.06.2017 15.57 Side 8

Politihunden nr 2-2018

8

EN ANNERLEDES DAG
PÅ JOBB

TEKST OG FOTO: KRIMINALTEKNISK VED UNSVÅG

Historien jeg nå skal fortelle skjedde på en helt vanlig nattevakt.
Vakten ble noe spesiell.

D

et var mandagskveld i februar og klart for nattevakt.
Rogaland var preget av typisk vintervær. Syv grader og regn –
dårlig kjeltring vær. I underkant av et
år hadde jeg kjørt med Roy Henning,
men nå var det klart for makkerbytte.
Jeg skulle ha første vakt med nyrekrutterte Karianne. Tilfeldighetene gjorde
at hun måtte vitne i retten påfølgende morgen og hadde således fått
fri. Jeg fikk med meg hundekontakt
Hanne. Ei ung flink dame med tak i
fra Bardufoss. Til tross for at hun ikke
jobber med hund til daglig, så var og
er hun oppriktig interessert i faget.

Bak i bilen hadde vi med oss hunden
min, Bolt. En Malinois som jeg etter
planen skulle godkjenne om noen
måneder.
Vakta begynte rolig. Vi kjørte patrulje i noen av Stavanger sine bydeler og
sjekket diverse adresser. Vi var nede i
Jåttå, ikke langt fra Vikings hjemmebane. Jeg sjekket en bil som stod parkert, mens Hanne forsøkte å få innsyn
hos en aktuell type som bodde like
ved.
Plutselig hørte jeg en patrulje på Jæren
som brøt inn på samband og meldte om
en BMW 5 serie som stakk fra dem på
Bryne – nordover mot Klepp. Jeg løp
umiddelbart til bilen og like etter kom
Hanne løpende og satte seg inn i passasjersetet. Flere meldinger gikk på
samband. Patruljer meldte posisjoner og innsatsleder Runar gikk
inn og tok styringen. Det gikk ikke
lang tid før han hadde fått patruljer i posisjoner, slik at veiene nordover fra Jæren var godt oppdekket.
Vi kjørte beine veien fra Stavanger
til Sandnes og ankom etter kort tid
rundkjøringen på Skeiane. Dette er
en rundkjøring med god oversikt over
RV44. En vei som er en naturlig ferdselsåre når man kommer fra Jæren og
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nordover. På vei utover fikk vi etterretning på bilen uten at det gav oss noen
konkret mistanke til hva dette kunne
være. Veiene innover var som nevnt
godt oppdekket, men fra Skeiane
og utover mot Malmei var der noen
smutt-hull. Innsatsleder Runar hadde
allerede stilt seg opp i rundkjøringa på
Skeiane, så vi la derfor turen utover
mot Malmei.
Vi hadde kun kommet noen hundre
meter, da en ny patrulje meldte om
observasjon på den aktuelle bilen.
Den passerte i høy fart gjennom rundkjøringa på Ganddal. Den ligger noen
kilometer sør for rundkjøringen vi
nettopp hadde vært i. Jeg snudde bilen
vår og kjørte tilbake til Skeiane. Her
tok vi oppstilling ved siden av innsatsleder.
Hanne og jeg var enige om at sjåføren
måtte stanses. Da vi kom opp på siden
av Runar, viste han tegn med hånden
om at vi skulle sperre veien dersom
bilen kom vår vei. Jeg viste tommel
opp og mer rakk vi ikke før vi så lyktene på bilen i sør-enden av sletta før
rundkjøringa vi stod i.
På med blålys
Vi satte på blålysene og innsatsleder-
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en kjørte frem cellebilen sin og sperret høyre kjørefelt. Jeg kjørte etter og
sperret venstre kjørefelt. Jeg kikket
sørover mot bilen og så at dette gikk
fort og ropte til Hanne: «Spring ut!!»
Jeg satte bilen i park, fikk av meg selen og kastet et nytt blikk mot bilen.
«Shit, den kommer fort» tenkte jeg,
åpnet døren og løp.
Det neste som skjedde var at jeg hørte
et smell og plutselig var jeg fanget
mellom bilen og den åpne bildøra. Jeg
ble kastet i lufta, slo salto og landet i
veibanen med ei rulle. Bilen snurret
rundt meg og alt gikk i sakte film.

satte seg med hodet mitt, mens en
annen kollega, Bjørn Terje, utførte
kyndig førstehjelp sjekk. Jeg husker
jeg spurte Bjørn Terje: «er den knekt,
er det åpent eller hvordan ser det ut?»
Han svarte: «Der e ikkje hål, han e
trulig knekt og det ser ikkje godt ut
Rekeland». Tusen tanker i hodet. Det
var likevel beroligende å kjenne kollegene rundt seg og kjenne at de hadde roen på hva de drev med. De skal
ha stor ros og takk for det de utførte
de første minuttene, men også i tida
etter.

I det jeg hadde landet var jeg på beina,
eller det vil si beinet. Jeg så bort mot
BMW en, men i samme sekund oppdaget jeg at venstre foten min hadde en helt rar vinkel på leggen. Jeg
kjente ingen ting. Jeg la meg ned på
den våte asfalten og husker jeg tenkte:
«Er foten av, henger den og dingler i ei
skinnflysse eller er den på?».

Eksakt hvor lenge jeg lå på asfalten
vet jeg ikke, men det var en svært
merkelig følelse å gå fra å være operativ politimann til å bli liggende som
pleiepasient. Det unner jeg ingen å
oppleve. Etter hvert kom ambulansepersonell til og overtok det medisinske.
Hanne satt standby ved hodeenden og
det var vel like før hun også pådrog seg
brudd, da legen på ambulansen grovreponerte den knekte foten. Da skar
smerten gjennom kroppen.

Nede i støvelen klarte jeg å bevege
tærne. Hanne kom løpende til. Hun

Deretter bar det inn på sykehuset i
ambulansen. Inne på akutten lå jeg

med et team rundt meg som jobba. Vi
skal være glade for et godt Helsevesen.
Det var enda en spesiell opplevelse å
ligge der å få behandling og se et annet
team trille forbi sjåføren av BMW en
ved fotenden av senga mi. Han slapp
uskadd fra hendelsen.
Kjenning av politiet
Før jeg fortsetter historien om skade
og sykehusbehandlingen, skal jeg i
korte trekk forklare hva som skjedde
denne natten. Føreren av BMW en
var en kjenning av politiet. Han har et
langt rulleblad. Han hadde ikke og har
heller ikke nå førerkort. Han var ruset
på narkotika og hadde fått låne bilen
av en han kjente. Han skulle kjøre ei
bekjent til Bryne. På Bryne fikk han
panikk da han så politiet og gav gass
for å komme unna. Han kjørte som
nevnt nordover og jenta som var med
i bilen forklarte i retten at hun flere
ganger bad han om å stanse.
Underveis ringte hun en kamerat som
via høyttaler på mobilen bad føreren
gjentatte ganger om å stanse og slippe
henne av. Føreren skrek tilbake: «Eg
Politihunden nr 2-2018
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stoppe faen ikkje for politiet.» Da
samtalen ble brutt, ringte denne kameraten inn til politiet og fortalte hva
som foregikk i bilen.
Denne meldingen rakk aldri ut til oss
ute. Da BMW en nærmet seg stopposten vår, skrek jenta i bilen stopp
flere ganger. Like før det smalt så
ante hun at føreren slapp gassen og
touchet bremsen. Da kastet hun seg
over og trykte foten til føreren ned
på bremsen. Det harmonere med det
kollegene mine hørte. Nemlig en kort
skrenselyd før smellet. Der reddet hun
trolig livet mitt. Føreren forklarte i
retten at han holdt over 200 på sletta
før sperringen.
Så tilbake til sykeleiet
Etter operasjonen fikk jeg vite at den
hadde vært vellykket. Ortopedene
hadde montert et titanrør på 28 cm
inne i legg-beinet mitt og festet dette
Politihunden nr 2-2018

med 6 skruer. Hvordan oddsene ville
være fremover kunne de ikke si noe
om. Det var i grunnen det verste med
hele greia. Å ikke vite om man ville
bli frisk igjen. Ikke vite om jeg kunne
være hundefører mer. Hvordan dette
ville påvirke livssituasjonen min med
fire unger og et aktivt liv. Mange tanker for gjennom hodet.
På sykehuset fikk jeg kjenne på det
fine med politiet. Det tikket inn med
meldinger og omtanke. Mange kolleger kom innom på besøk. Lederen
for hundetjenesten Trond Rune var
raskt på pletten. Innsatsleder Runar
kom også kjapt på sykebesøk. Jeg fikk
til og med besøk av politimester Hans
Vik. Disse og mange andre bidrog
til at sykehus oppholdet ble bedre.
Hundetjenesten er en forholdsvis
liten gruppe, men det var spesielt å
kjenne på omtanken og hilsenene fra
den gjengen. Det blir nesten som en
familie.

Etter noen dager på sykehuset ble jeg
utskrevet. Da fulgte uker og måneder med sofaligging og opptrening. Å
ligge på sofaen strider i grunnen mot
min natur. Heldigvis var frua hjemme
i permisjon med yngste datteren vår.
Det ga selskap. Vi fikk i grunnen noen
fine uker hjemme. Hun er alltid positiv og når jeg tenker meg om, så har
hun måtte tåle mye hva angår sprell
jeg har funnet på eller blitt utsatt for.
Den styrken hun viste i den tida var
helt rå og jeg er henne evig takknemlig. Med drifting av hus, heim og fire
unger mens jeg stort sett måtte ligge
på sofaen, gav meg inspirasjon til ikke
å klage, men heller forsøke å angripe.
Episoden gav en støkk i henne også.
Da jeg lå ute på asfalten bad jeg Hanne
om å varsle Trond Rune, hundelederen. Jeg bad henne si at han måtte varsle
frua og ta seg av bikkja. Samtidig sa
jeg at han ikke trengte ringe frua før
07.00. Trond Rune ringte i sekstiden
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på morgenen. Da var det eldste jenta
vår som tok telefonen og han måtte
be henne gi telefonen til mor. Fruen får enda frysninger når hun tenker på de sekundene fra hun så hvem
som ringte til Trond Rune fikk sagt at
alt var ok. Dette er ting vi ikke ofte
tenker på til daglig, men som politimann så kan vi faktisk havne borti episoder som setter støkk i både en selv
og de nærmeste.
God fremgang
De neste månedene gikk og foten hadde god fremgang. Jeg gikk til fysioterapeut og begynte å gå turer. Satte stadig
nye mål, og trening med fremgang er
kjekt. I mai var jeg oppe og gikk slik
at jeg kunne være med på hundetreningene. Det var godt både for hode
og kropp. Bikkja mi måtte jeg avlive.
Den ble satt på kennel, men etter
noen uker der begynte det å gå på

dyrevelferden. Fra å trene hver dag, til
kun å stå på kennel ble etter hvert for
lite stimuli. Det ble besluttet avliving.
I dagene etter at jeg kom hjem, ble
jeg avhørt av kolleger fra Jæren.
De gjorde en kjempejobb og hadde god trøkk i saken fra dag en. Jeg
ble avhørt som fornærmet hjemme
i sofaen. Noen dager senere ble jeg
avhørt som mistenkt av spesialenheten. Det var en meget spesiell opplevelse. Jeg har på ingen måte noe
anstrengt forhold til spesialenheten
og ser at det er nødvendig at vi blir
sett i kortene. Samtlige tjenestemenn
og kvinner som var involvert i oppdraget fikk sakene henlagt som intet
straffbart forhold, hvilket bare skulle
mangle.

klaring, samt det å høre på gjerningsmannen og hans forsvarer.
Jeg skal ikke gå i dybden på det her, men
gjerningspersonen ble dømt for grov
kroppsskade med særdeles farlig redskap. Han fikk 2 år og 10 måneder i
fengsel, hvor av 10 måneder betinget
straff. Han har sonet ferdig og er i dag
ute igjen.
I dag er jeg tilbake for fullt med ny hund
og frisk og rask. Det er jeg veldig takknemlig og glad for. Det var ikke
min tur på riksvei 44 den natta. Tilslutt vil jeg si takk til alle
kolleger og venner, samt familie som gjorde at tida etter ulykka ble
bedre enn den kunne vært.
Ingen nevnt ingen glemt.

Før sommeren ble det rettsak.
Ei uke var vi i retten. Det var
en spesiell følelse å sitte som
fornærmet i retten. Det å avgi for-
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EN GOD DAG
PÅ JOBB
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19. juni 2017 startet som de fleste andre dagvakter.
Den evinnelige kabalen om hvem som skal på fremstilling hvor og når.
Hele denne uken hadde vi fremstilling av flere personer i Stavanger, så da var
det ikke noe bønn for meg, jeg måtte bidra.

TEKST OG FOTO: METTE OG SPOT

H

unden ble sendt av gårde til
en særdeles god kollega som
med glede går tur med han,
og nyter det gode livet på sofaen til jeg
kom hjem igjen. Vi satte oss i bilen for
å kjøre sørover. Fire mann i en bil, og
tettpakket med utstyr. Vi var ikke i tvil
om det ville bli en lang dag.

løst deksel dro vi frem en pose med
diverse godsaker oppi som åpenbart
var gjort klar til salg, litt for alle behov. Det var jubel allerede da, både
hos fører og guttene fra UP. Juristen
bestemte at de to som var tatt skulle
sitte til dagen etter, og vi måtte derfor
søke leiligheten dagen etterpå.

Vel ankommet lagmannsretten, og
med strenge formaninger fra aktor
om at trykking på mobiltelefon IKKE
var akseptabelt, begynte meldingene
å renne inn. ” hvor er du? Vi trenger
narkhund, og det står at du er på
jobb”. I skjul og mildt sagt fortvilelse
fikk jeg svart at jeg satt i Stavanger,
og ikke fikk gjort så mye. Telefonen
ringte flere ganger, og i en pause fikk
jeg endelig svart. En av våre gamle
gode kjenninger var stoppet i bil. De
hadde ransaket bilen særdeles godt og
funnet litt, men de ville gjerne at jeg
skulle søke over den. Leiligheten var
også ransaket, og der hadde de funnet
litt større mengder.

Dagen startet med at jeg fikk med meg
min gamle supermakker på ransaking,
og bare med det steg forventingene
til at vi skulle finne noe mer kjekt.
Knoll og Tott på ransaking pleier å
by på noe kjekt. I leiligheten dukket
det opp flere artige funn, og humøret
steg i takt med funnene. Makker gikk
gjennom etter hvert som vi fikk markeringer, og det var to fornøyde jenter
som gikk ut fra leiligheten. Da var det
bare boder og garasjeanlegget igjen.
Det kunne jo være de hadde mer som
ikke var gjemt i leiligheten.

Etter å ha satt og trippet i åtte lange
timer i retten var vi tilbake på politistasjonen, og UP som hadde stoppet den aktuelle bilen stod og trippet. De hadde ikke helt troen siden
den var gått gjennom skikkelig, men
det kunne jo være. Det tok ikke lange
tiden før hunden stod og markerte til
høyre under rattstammen. Under et

Litt mer makt
Bodene bød ikke på så mye spennende,
og jeg skal innrømme jeg ikke hadde
den helt store troen da vi kom ned i
stor og tom garasje. Plutselig forsvant
hunden rundt et hjørne, og kom ikke
tilbake når jeg ropte på han. Vi fulgte
etter, og han stod da og markerte på
en moped. Markeringen var det ikke
noe tvil om, så ballen fløy nok en gang
gjennom luften og hunden var lykke-

lig. Tror nok han mente at det var litt
for lett nede i garasjen, men var ikke
noe mindre glad for ball av den grunn.
Etter litt lek og mye lys jentestemme
om hvor usannsynlig dyktig hunden
var, fikk han ballen med seg og ble lagt
i bilen. Han var ikke like fornøyd med
dette, men nå var det makker og min
sin tur til å finne ut resten. Vi prøvde
x antall nøkler for å få låst opp setet
på mopeden uten å lykkes og stod en
stund og tenkte på om vi skulle åpne
med makt. Mest sannsynlig lå det en
jakke oppi der som noen hadde brukt
når de hadde røykt, men vi klarte ikke
å slippe det helt. Som vanlig går alt
med litt makt, eventuelt litt mer makt,
og setet gikk opp. På toppen lå det en
regnjakke, og skuffelsen var stor. Det
var ikke noe tvil om at den var brukt.
Vi løftet bort jakken og hjelmen, og
i bunnen lå det en pose. Da vi tok i
posen, var vi ikke i tvil. Det lå tre pakker i posen, og tilfeldighetene skulle
ha det til at alt var merket… merket
med hva som var inni pakkene. Smilet
gikk rundt på oss begge, og det hadde
uten tvil vært en god dag på jobb.
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EN LANGDRYG SAK
MED HAPPY ENDING
TEKST OG FOTO: ØYVIND OG MIKKE

Denne historien startet som så mange andre på
Flotmyr rutebilstasjon. Jeg og min faste makker, Hilde , som har
opplæringsstilling på narkotikahund, fant ut at vi ville ha en sjekk
på Haukeliekspressen som ankom kl. 2215
en fredagskveld i mai 2017.

V

i ankom stedet like før og ble
oppmerksomme på to personer med utenlandsk opprinnelse som befant seg i området.
Ikke før jeg ble oppmerksomme på
dem, dro Mikke meg bortover mot
den ene av dem og startet etter kort
tid å markere for at det luktet narkotika av ham. Det viste seg senere at de
hadde kjørt en person til buss stasjonen, som ikke hadde noe med saken
å gjøre.
Mannen som opprinnelig var fra
Afrika, la oss kalle ham «Muhammed»,
forklarte først at han hadde vært sammen med noen som hadde røyket hasj
og at det var derfor hunden markerte
på ham. (En ganske vanlig forklaring
har jeg etter hvert funnet ut…) Jeg
søkte med Mikke i bilen de kom i, og
det eneste som ble funnet var en sneip
av en joint.
Da Mikke var ferdig med bilen, løp
han bort til mann nr. to, som vi kan
kalle for «Ali» og markerte på han
også. Dermed ble begge pågrepet og
kjørt inn til politistasjonen. UrinPolitihunden nr 2-2018

prøver av de to viste positivt utslag på
bruk av THC. Hilde gikk gjennom
telefonene og det var ingenting der
som tydet på at disse drev med salg
av narkotika. Tvert imot hadde Muhammed meldinger som tydet på at
han var interessert i å kjøpe kokain, og
vi var egentlig mest giret på å oppsøke
personen som han hadde avtalt å
kjøpe kokain av.

si at han satt i en politibil, og snakket
om alt som hadde skjedd, før den
som ringte slapp til med det vedkommende hadde å si. Dette var det første
signalet jeg trengte for å vite at her var
det ugler i mosen, og at Muhammed
hadde mer å skjule enn at han røyket
hasj av og til.

Det hele endte opp med at vi tok avhør
av begge to, der de erkjente kjøp og
bruk av cannabis. Ali opplyste at han
var på besøk hos Muhammed. Han
hadde nederlandsk statsborgerskap
men kom opprinnelig fra Afrika. Han
hadde imidlertid ingen id papirer på
seg, så dette måtte jo fremskaffes. Som
sagt så gjort. Vi kjørte mot oppgitt
bostedsadresse med begge personene i
bilen vår og egentlig var de løslatt. Vi
skulle bare sjekke id på Ali, før vi var
ferdige med saken.

Muhammed hadde oppgitt en adresse,
og forklart at nøkkelen lå gjemt utenfor. Da vi kom frem, endret forklaringen seg til at personen de hadde sendt
på bussen hadde nøkkelen med seg,
ved en feiltagelse. På dette tidspunkt
var jeg helt sikker på at han ikke fortalte oss den hele og fulle sannhet.
Etter mye om og men brøt vi oss inn i
huset. Ali hadde forklart hvor hans id
papirer skulle ligge. Mikke søkte gjennom huset, uten å markere en eneste
plass. Jeg lette etter id papirene til Ali,
der hvor han hadde sagt de skulle ligge, men fant ingenting.

Ugler i mosen
På veien ut ringte telefonen til Muhammed. Han startet samtalen med å

Jeg gikk ned til Ali og gjorde ham
kjent med at jeg var av den bestemte
oppfatning at han løy til meg, og at
de ikke bodde på adressen. Han ble
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ingenting som tilsa at denne var leid
ut til noen. Mikke var heller ikke
interessert i noe der, så jeg slo fra meg
at dette kunne stemme, og gikk tilbake til bilen. Jeg slengte ut noe eder
og galle til Muhammed om at han
snart kunne begynne å si noe som
var sant til oss, uten at dette gav noe
resultat.
Ny adresse
Hilde begynte å søke i diverse registre
og fant ut at samboer til Muhammed
sannsynligvis var hun som eide bilen
som han hadde kjørt i. Hun stod registrert på adresse hos sine foreldre (der
vi nettopp hadde vært), mens bilen
stod registrert på en annen adresse.
Dermed satte vi kursen for adressen
som bilen stod registrert på. Muhammed, som stort sett hele kvelden
hadde vært hyggelig og meget pratsom, ble mer og mer stille i baksetet
etter hvert som vi nærmet oss adressen.
Idet vi kjørte inn på tunet hadde han
«sovnet». Noe sa meg at vi var på rett
sted.

med meg opp og viste meg rommet
han skulle ha sakene sine på. Jeg søkte
gjennom rommet nøye uten å finne id
papirene hans og gikk ned igjen. Han
ble spurt om han eide noen ting som
helst på rommet og forklarte at alle
klærne som lå der var hans.

de hos sine svigerforeldre på en annen
adresse, men der var hans kone og
barn, så de måtte vi ikke blande inn
i saken. Vi fant jo ut at det måtte vi
nå selvfølgelig gjøre, og la kursen mot
adressen, etter at «innbruddet» vårt
var sånn nogenlunde sikret.

Jeg kjente sinnet vokse i meg og gikk
opp og hentet frem en truse, t-skjorte
og bukse i størrelse MEDIUM. Ali
veide nærmere 130 kg, (str XXXL,
minst) så jeg slengte buksene «hans»
foran ham og ba ham ta de på seg.

Da vi kom frem, var det aktuelle
huset helt mørklagt og klokken var
blitt 0130 på natten. Jeg gikk med
Mikke, alene og sjekket huset, som
så meget velstelt ut. Hilde satt alene
igjen i bilen og passet på to store
afrikanere.

Begge to ble da på nytt pågrepet og
påsatt håndjern. Muhammed hadde
tidligere forklart at han egentlig bodPolitihunden nr 2-2018

Alt tydet på at det bodde et eldre
ektepar der, og i kjelleren var det

Huset var mørklagt og hoveddøren
var låst. Mikke ble plutselig borte for
meg, og da jeg løp på baksiden av
huset, stod han og markerte på noen
jointer som lå utenfor bakdøren. Jeg
visste da at dette var det rette huset.
Bakdøren var ulåst og jeg gjennomsøkte huset sammen med Mikke. Han
markerte flere steder og det ble funnet
ca. 30 gram marihuana totalt - rundt
omkring på flere forskjellige steder.
Det ble også funnet noen stilker etter
cannabis planter, som førte tankene
mine inn på at det fantes en plantasje
på området.
Etter at huset var gjennomsøkt gikk
jeg ut og så at det var et ganske stort
uthus på tomten. Inne i dette fant
jeg sakene til Ali, inklusivt id papirer. Mikke markerte på en koffert som
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viste seg å inneholde ca. 10 gram
marihuana. En annen dør var avlåst
med hengelås på utsiden. Denne ble
åpnet av et velplassert karatespark og
på innsiden var det en mengde brukte
blomsterpotter og rester etter cannabis
planter/ stilker mv. Jeg gikk gjennom
uthuset, uten å finne noe mer, men da
jeg kom utenfor igjen så jeg at bygningen var noe større på utsiden enn det
jeg hadde vært igjennom.
På ny gikk jeg inn og denne gang lette
jeg etter hemmelige innganger til det
som måtte være en plantasje. Innerst
i det ene rommet var det noen plater
som stod opp langs veggen. Disse ble
flyttet til side og bak dem åpenbarte
det seg en «hemmelig» dør. På innsiden ble det funnet en velfungerende
plantasje med nærmere 100 planter
som var i forskjellige størrelser fra 5
cm til godt over meteren med store
toppskudd på.
Alle vifter, lys og ventilasjon var
avskrudd og koblet fra elektrisitet på
plantasjen
Det viste seg at Muhammed hadde varslet sin samboer på telefonen,
da vi kjørte fra politistasjonen, som
dermed hadde blitt varslet om at politiet kunne være på vei. Hun hadde
antageligvis rømt eiendommen og
forsøkt å skjule alle bevis ved å skru
av plantasjens strømtilførsel. Hvis det
var mer narkotika på adressen som
hun visste om, hadde hun antagelig
også tatt dette med seg. Heldigvis var
det litt igjen til oss da vi til slutt kom
frem.

ha hjulpet til med noen småting, men
ikke så mye mer enn det.
Dette ble til slutt en veldig artig sak
for oss, spesielt siden vi hadde jobbet
så lenge med den, og var veldig nære å
bli lurt trill rundt.

Plantasjen ble oppdaget kl. 0330, så
det føltes VELDIG godt å få noe igjen
for 5,5 timers arbeid med å finne frem
til riktig adresse.
Samboeren ble pågrepet noen dager
senere, da hun frivillig møtte til avhør.
Hun erkjente kjennskap til saken og å
Politihunden nr 2-2018
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Hvor ble det av
etterretnings/hundebilene?
TEKST OG FOTO: NILS GØRAN

Hundetjenesten fikk for ca. ti år siden en ny spennende
tilvekst i tjenesteutførelsen. Anledningen var at sjefen for UP ville
utnytte narkotikahund og innlemme disse i deres hverdag. Ikke minst
gjøre slik at også UP hadde flere bein å stå på.

J

eg var selv en del av denne tjenesten i 6 år, og kan ikke si annet enn at jeg syns det er trist at
denne tjenesten nå er faset ut av UP
sin bemanning.
Arbeidsmetodikken som ble benyttet
av disse etterretnings/hundebilene
kan fint etableres igjen, og det trenger
ikke ligge under UP. Det viktigste er at
måten det ble jobbet på og sammensetningen av mannskap blir tatt opp
igjen.

sete prioritet for tiden er det på høy
tid å få øynene på målet igjen.
Ser man på nyhetsbilde fra hovedstaden viser den at problemene er gjengkriminalitet med bakgrunn i narkotikaomsetning. Dette er unikt for Oslo,
men gjelder også andre byer i mindre
omfang. Oslo har forgreninger til andre byer, og gjenger fra hovedstaden
kjemper om kontroll for et marked for
eksempel her i Vestfold.

Når man setter sammen makkere som
er interessert i narkotika og kriminalitetsbekjempelse, samt har tekniske
hjelpemidler i bilen ,vil effekten være
svært god. Det viktigste for å lykkes
her er også at disse mannskapene fristilles til å jobbe med dette.

En slik bil kan ikke stanse dette
alene, Men at det er en bil som blir
et uro moment som umiddelbart kan
avdekke, eventuelt sluttføre en ransaking vil være en start. Jeg er heller ikke
så opptatt av å ligge under UP, hvor de
signalisert at dette skal de ikke drive
med. Stikk i strid med det nåværende Politidirektør engang lanserte. Det
ville være naturlig å legge en slik satsing til GDE med nært samarbeid
med de som styrer kunnskapsbasert
politiarbeid.

Jeg tror at selv om dette ikke har høy-

Ikke minst bygger disse mannskapene

Dette fordi hund og annen teknikk
gjør at man kan avdekke og stanse betydelig kriminalitet på et tidlig stadium. Ikke minst forebygge.
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opp en meget god kunnskapsbase som
får en annen tilnærming på miljøet.
Dette kommer andre avdelinger til
gode i andre større saker.
Aktører og arbeidsmetodikk
Noe av det viktigste er å få oversikt
over aktører og arbeidsmetodikk. Ved
å være tett på og ikke gi dem arbeids
ro, eller i hvert fall la de få følelsen av
å bli iakttatt. Jeg er veldig klar over at
mye forgår på nett og annet fora, men
tilstedeværelse og synlighet er ikke utdatert.
Utviklingen har vist at det nå for tiden
er ganske unge mennesker som sitter
med stor ordretilgang. De har startet
et sted som underselgere for andre,
men har etter kort tid valgt å bygge
opp nettverk som de selv styrer. Det å
kunne forhindre/begrense at nye unge
mennesker tar del i denne virksomheten må være målet.
I nyhetene torsdag 26.04.18 var det
et innslag fra Oslo Rådhus. Tema
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var selvfølgelig utviklingen i gjeng
problematikken i Oslo. Det var byrådsleder Raymond Johansen som
hadde kalt inn politiet til møte. Siste
ukers skyteepisoder bekymret. Jeg
merket meg hva byrådslederen sa
etter møte. Han hadde fått
forsikringer om at politiet skulle
være tilstede med mer synlig politi. Det skulle fortsatt være fokus på det etterforskningsmessige. Men det må også rettes fokus på
kunnskap og kjennskap.
Det er ikke sånn at vi er helt avhengige
av å ha folk som er skjermet til kun å
drive med dette, men det hjelper.
Har lyst til å nevne en historie som er
i ferd med å avsluttes i rettssystemet
i disse dager. Det er starten på saken
som er viktig å få frem. En nattevakt
hvor en innsatsleder med bakgrunn
fra etterretning/hundebil i UP får
med seg en med samme interesser.
Dette var en nattevakt midt i uka så
mulighetene til å vie tid på de rette var
tilstede.

Denne patruljen merker seg en bil som
de velger å følge etter. Mens de venter
på tilbakemeldinger på kjøretøyet, og
tenker seg ut et egnet sted for kontroll,
passerer de en avkjørsel som er merket
med et stedsnavn. Intet spesielt med
det, men det var observasjonene deres
som var gode og som gjør dette til en
bra sak.
Da kontrollen av den aktuelle bilen
var gjennomført uten resultater, tenker begge på den person de for noen
minutter tidligere hadde sett stått og
holdt i skiltet de passerte. De brukte
ikke lang tid før de var tilbake ved
det aktuelle krysset, men personen
var borte. Men de gav seg ikke. Det
var kun kort tid siden de hadde passert han. Enten hadde han nylig blitt
plukket opp, eller så gikk han rundt
i området.
Patruljen hadde merket seg at denne
personen hadde en ryggsekk på seg
når han sto ved skiltet. De runner en
sving med retning sentrum, og der på
gangstien rusler en person som stem-

mer til observasjonen. Når man jobber med kjent makker og har samme
fokus, blir det grei stemning i bilen
i sekundene før man stopper denne
person. Personen har ikke noe sekk på
ryggen nå.
Sekken blir funnet kun få meter fra
vedkommende, kastet over en hekk.
Beslag i kg klassen. Det er disse egenskapene jeg så gjerne vil skal beholde
og dyrkes videre. Jeg vet hvordan det
er å kjøre fast med en av disse guttene.
Dett blir enkelt og greit veldig bra resultater av det, og man bygger opp en
god base for kunnskap og kjennskap.
Nå slutter ikke denne historien her.
Det er mange flere fra ordensavdelingen, med samme bakgrunn som nevnt
over, som gjør en strålende innsats.
Flere personer blir pågrepet, ytterligere beslag.
Det hele startet ved at en patrulje fikk
med seg noen detaljer, og var ikke
fornøyde før de hadde sjekket dette ut.
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Sommeren i Vestfold var godt i gang denne helgen. Imran og jeg
jobbet nattevakt og hadde derfor et håp om at vi skulle få noen bra hundeoppdrag.
De hadde imidlertid uteblitt så langt denne helgen.
TEKST OG FOTO: POB R.JAMIESON

N

attevakt nummer to nærmet
seg slutten og vi var i ferd med
å kjøre inn for å avslutte da den
forløsende meldingen kom over sambandet. En bil hadde forsøkt å kjøre fra en
politipatrulje lenger syd i fylket. Bilen hadde imidlertid kjørt av veien og krasjet med
en parkert bil. To personer hadde løpt fra
bilen og patruljen på stedet ønsket bistand
av politihund.

Rosehekk
På et tidsrom kom vi ut på et stort område med åpne jorder og mindre skogsteiger. Jeg følte meg da forholdvis sikker
at gjerningspersonene ikke skulle komme
seg unna. På et løkjorde så jeg avtrykk fra
“pubskoene”. Hektor viste tydelig at vi
ikke var langt etter. Jeg ble derfor overrasket over at vi ikke så personene foran oss i
det åpne landskapet.

Vi ankom stedet et drøyt kvarter senere og
ble møtt av den andre patruljen som pekte
ut retningen gjerningspersonene hadde
løpt. De hadde løpt forbi et hus og rett
opp i skogen. Ut fra beskrivelsen av de to
mennene var det rimelig å tro at dette ikke
var personer som var kledd for å være ute i
skog og mark. Hvit slimfit skjorte, trange
jeans og spisse “pubsko” hadde ikke vært
mitt førstevalg hvis jeg skulle løpe fra en
politihund. Jeg mente at vi burde ha gode
sjanser til å ta personene da de nødvendigvis måtte løpe et stykke gjennom skog og
kulturlandskap før de kom til bebyggelse
av nevneverdig størrelse.

Jeg så at Imran kjørte med hundebilen
noen hundre meter foran oss, samt at
innsatslederbilen dekket opp en annen
vei noen hundre meter bortenfor. Hektor gikk inn på en kryssende vei og dro
oss bortover veien i samme retning som
hundebilen hadde kjørt. Ut fra intensiteten til Hektor var jeg sikker på at vi var i
hælene på gjerningspersonene og kom til å
finne dem om kun kort tid. Jeg videreformidlet dette til kollegaen som var med.
Knapt ti sekunder senere så jeg at Hektor
løftet nesa fra asfalten og åpenbart fikk
overværet av gjerningspersonene.

Hektor ble sluppet ut av buret og sporlinen ble klipset på mens han spant rundt seg
selv og hylte. Unødvendig å si at han var
klar. Hektor fikk umiddelbart sporutgang
og dro på opp en bratt skråning bak et hus
og inn i skogen. Det gikk så fort at jeg hadde problemer med å holde meg på beina.
På et tidspunkt hektet det seg et stort
“juletre” i beltet og det ble med et stykke
på ferden før det falt av. Ikke klarte jeg å
prate i sambandet. Det måtte overlate det
til politimannen jeg hadde fått med meg.
Han var enda dårligere kjent enn meg, så
stedsangivelsene våre ble forholdsvis intetsigende. Det ble stort sett sagt at vi løp
gjennom skog, krysset vei og jorder osv.

Hektor dro rett ut på et jorde og mot en
stor rosehekk. Hekken var ganske høy og
et par meter bred. Hektor hoppet rett inn
i hekken. Jeg forventet at det skulle
bryte ut fult spetakkel inne i hekken, men i stedet
ble det helt stille.
Det var med stor
spenning jeg gikk
frem til hekken og
dyttet buskene til
side. Jeg møtte da
et noe uventet syn.
På bakken inne
i hekken lå de to

gjerningspersonene av utenlandsk opphav;
iført “byklærne” sine, og mer eller mindre
holdt rundt hverandre med øyne som lyste
av skrekk. Hektor stod oppå han ene mens
han spiste en kebab som den andre hadde
kastet opp mellom beina på kameraten.
De to ble kommandert frem fra buskene.
Jeg hadde nå håpet på en skarp bevoktning fra Hektor, men han var mest opptatt
av kebabrestene. Det virket nå som om de
to personene så på politiet som sine redningsmenn etter de “fryktelige strabasene”
de hadde vært gjennom.
De fortalte med stor innlevelse hvordan
de hadde løpt for livet gjennom skogen og
over jordene. De sa begge at de aldri før
hadde løpt hverken så fort eller langt. De
følte begge at de trengte sympati da løpeturen på drøyt ti minutter hadde medført
både strekk i et bein og oppkast.
Dette var selvfølgelig intet stort eller viktig
oppdrag, men like fullt et bra hundeoppdrag som medførte oppklaring av saken på
svært kort tid. I tillegg ble jo slutten også
forholdsvis komisk for noen av oss impliserte.
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KOMBIHUND
Min forrige tjenestehund, Igor,
ble først godkjent som patruljehund. Etter to års tjeneste
bestemte vi oss for å videreutdanne han også på narkotika for å
kunne tilby distriktet et bedre produkt, samt utvikle oss
faglig som hundeførere.

TEKST OG FOTO: ØYVIND

I

gor viste gode kvaliteter og ble
godkjent som Kombihund (Patrulje / Narkotika /våpen) etter ca.
1 års trening.

Da jeg for to år siden godkjent min
andre patruljehund Jacko, var det
naturlig å tenke muligheten for kombinasjonshund igjen.

Flere hundeførere i etaten er skeptiske
til denne kombinasjonen og påpeker
at det vil oppstå konflikter ved eksempelvis innendørsrundering (patrulje)
opp mot lagersøk (narkotikahund).

Lars fra Telemark godkjente også sin
patruljehund samtidig med meg for to
år siden (begge hundene er nå 4 år)
Min forrige hund trente jeg mye alene
uten å møte på de store problemene.
Men denne gangen var utfordringene
større og jeg var helt avhengig av kyndig veiledning.

Dette er momenter man må tenke på
og ikke minst ta hensyn til under innlæring. Min erfaring er at dette lar seg
løse med gode forberedelser og ikke
minst signalene man som hundefører
formidler til hunden.
I de store byene hvor de har en robust
hundetjeneste med god dekning av
både patrulje/ søkshunder, har de gitt
uttrykk for at de ikke ønsker kombihunder. Dette kan være forståelig da
tilgjengeligheten av hunder på disse
stedene er god. Ved mindre distrikt
vil en kombinasjonshund være en stor
ressurs for mannskapene, da tilgangen
til hundeekvipasjer er mindre.
Min erfaring fra den daglige tjenesten
er at de fleste oppdragene knyttet seg
til narkotikarelaterte saker.
Politihunden nr 2-2018

Nils og Karina som begge har godkjente hunder, samt innehar instruktør utdannelse var med å legge en plan
frem mot godkjenning.
Vi brukte ca. et år fra vi startet og
frem til godkjenning. Underveis
var vi samlet 1-2 ganger i uka for å
gjennomføre treninger, samt evaluere hverandre underveis. Denne
formen for trening har vært utrolig
lærerik og ikke minst gitt resultater.
Vi har delt opp øvelsene i momenter
og gitt hverandre konkrete tilbakemeldinger på oppgavene som er gjennomført.
Jeg var også fast makker med Nils og

vi fikk trent jevnt på jobb gjennom
hele året.
Det at vi har tilnærmet oss utfordringene fra to forskjellig ståsteder (patrulje / søkshund ) har bidratt til en helt
annen forståelse av faget.
Selv om man har godkjent en patruljehund er det ingen selvfølge at individet fungerer som søkshund. Man
er avhengig av en hund som er sterk
i miljøet og kan ta seg frem selv i
krevende omgivelser og alle typer underlag.
Innlæring
Innlæringen starter ved å søke etter
forsterkeren (kongen) i alle mulige
miljøer hvor hunden går inn for å
gripe denne. Deretter gjør man luktbilde mindre ved å kutte opp kongen,
og belønner deretter på innsug.
Etter at dette er utviklet og trent over
tid, vil de forskjellige narkotiske stoffene bli presentert for hunden. Dette
skjer på en bane under kontrollerte
former på boksebane.
Parallelt med denne treningen foregår
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også markeringstreningen. Deretter
flytter man stoffet ut i de samme miljøene hvor kongbitene ble presentert
tidligere.
Jacko er en hund som gjør ALT for
å få forsterkeren. Dette er et bra utgangspunkt opp imot søksutvikling.
Det man ikke får avdekket er hundens
eventuelle brister i miljøet, hvor suget
etter belønningen overskygger dette.
Da vi startet med markering i miljøet,
så vi at Jacko var noe berørt i høyden
og på glatte underlag. Vi konstaterte at
det var noen miljøbrister, men fokuserte treningen på andre miljøer hvor
hunden opplevde mestring. Resultatet
over tid var at hunden ble bedre i de
miljøene som tidligere hadde vært en
utfordring.
Erfaringene vi har gjort fra denne reisen er at vi har trent mye mindre enn
før. Vi har hatt klare planer på hva
som skal trenes og gitt oss når hunden
har vist progresjon på de forskjellige
øvelsene. Konklusjonen er at hundene
har hatt en voldsom motivasjon på
treningene og aldri gått lei.
Dette har også hatt stor betydning
opp imot fravær av forsterker inn mot
godkjenning. Ved å heve motivasjonen, er det lettere å få hunden til å
jobbe over lengre tid uten belønning.
Samtidig er det viktig å fortelle hunden at vi er fornøyde i form av ros /
kroppsspråk / tilrettelegging av de forskjellige øvelsene.
Jeg har på nytt stilt meg undrende til
at vi ikke skal kunne belønne hundene
våre på en godkjenningsprøve. Dette
ville gitt mye bedre resultater, samt at
dette også er noe man gjør i praktisk
tjeneste.
Når det gjelder godkjenningen, ble
alle øvelsene bestått på første forsøk,
med gode resultater.

Mine erfaringer når det gjelder kombinasjonshunder er meget positivt.
Hvis man er nøye med innlæring og
signaler til hunden vil det ikke oppstå
konflikter opp imot praktisk politiarbeid. Samtidig tror jeg det er viktig at
vi tør å utfordre hverandre, samt å se

mulighetene og ikke begrensningene
når det gjelder utnyttelsen av de individene vi jobber med.
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MATTYVER!
Våren 2017 ble jeg oppringt av operasjonssentralen i Vestfold.
Jeg hadde fri, men som alltid så har man telefonen tilgjengelig. I tillegg
skulle jeg på kveldsvakt, så jeg var noenlunde i arbeidsmodus.

TEKST OG FOTO: SKJEGGESTAD
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O

peratøren sa at det hadde
vært innbrudd i ei hytte
i indre Vestfold. Tyvene
var blitt overrasket av eierne. Da
de kom, sprang det to personer fra
hytta og inn i skogen. I utgangspunktet er dette en god mulighet for
oss å få løsning.
I kjølevannet av tyvene lå det masse
matvarer av diverse utvalg. Noen brusflasker, majonestube og annet snadder.
Dette måtte de kaste fra seg etter å ha
blitt oppdaget.
Stedet hvor dette var lå i motsatt
retning i forhold til jobben. Jeg
valgte derfor å kjøre direkte til stedet
kontra å kjøre til jobben å hente bil.
Verdifull tid kunne gå tapt.
Jeg kjørte vel kanskje en smule fortere enn jeg vanligvis ville gjort, men
selvfølgelig godt innafor det lovlige. Det er noe begrensede kjøreegenskaper på bilen min så det gir seg
sjøl.
Vel fremme på stedet får jeg opplysninger fra eieren sjøl som også løp
etter ett stykke innover skogen. Jeg
fikk pekt ut retning og siste stedet personene var sett.
Det var ett par lokale kolleger som
også var på stedet. Disse tok oppstilling på strategiske veivalg som bare de
kjente til. Her kommer etterlengtet
lokalkunnskap inn.
Det er alltid spennende når man
begynner ett slikt søk. Mye går
selvfølgelig på det å fange tyven,
men også hvordan terrenget er. Det
er lett å sitte på operasjonssentralen
og få beskjed om at personene har
løpt til skogs. Det er derimot ikke
alltid skogen er så stor eller at det
faktisk er skog men kratt osv osv.
Mye avhenger av meldingsmottaket og ikke minst melderen til

politiet hvorvidt opplysningene viser
seg å stemme.
Nuvel, i dette tilfellet visste jeg at det
var skog det var snakk om. Det visste
jeg i det øyeblikk operasjonssentralen
sa hvor dette var. Der er det skog og
det er mye av det. Terrenget kan likevel fortone seg utfordrende.
I dette tilfellet var det første jeg støtte
på i søket ett sauegjerde. Sikkert ikke
sau her tenkte jeg, men det var det jo.
Søket gikk i ett område med skogsbeite for sau. Mango bryr seg ikke om
dyr, men det er klart bjelleklang og
breking på høyt nivå vekker nok noen
instinkter.
Jeg fikk en god sporutgang og
fant en del varer de første hundre
meterne. Dette er med på å gi meg
en bekreftelse på at jeg er på rett
vei. Etter noen hundre meter til
dreide sporet til høyre og litt innover en kjerre vei.
Og der kom bjelleklangen inn. Små
tjukke sauer som vralta seg av gårde
innover veien. Tja, om ikke tvilen var
der før dette så kom den jo nå kan du
si.
Man får litt prestasjonsangst på slike
oppdrag. Man vet at det står patruljer
rundt som venter på at hundeglamet
skal gjalle mellom bergene. På dette
tidspunktet satt banneorda løst om
ikke annet.
Det kan jo selvfølgelig hende at hunden gikk riktig, men når det bare var
sauetrøkk i søla og ikke noe annet
så kan man vel ikke si man er på rett
vei.
Da er det å gå tilbake til siste sikre
spor.
Terrenget var av det litt bløte slaget.
Noe som førte til ett elegant dypp i

en, for meg, bunnløs myr. Våt opp til
genitaliene var det bare å fortsette.
Politihelikopteret
Jeg fikk nå med meg en makker. Jeg
fikk spor igjen og gikk ett stykke før
bekreftelsen kom i form av en gjenstand. Dette var noen batterier som
ikke så ut til å ha ligget så lenge.
Hunden begynte å bli noe sliten.
Mango og jeg som makkerpar var forholdsvis ferskt. Så langt så virket det
lovende.
Etter å ha søkt en stund begynner alltid tvilen å komme. Etter at jeg fant
batteriene synes jeg det gikk dårlig.
Jeg gikk flere runder på samme sted.
Dette fikk meg til å tro at det var noen
som gjemte seg i buskene. Grundig
søk førte ikke frem. Tida begynte å
løpe fra oss. Avstanden til gjerningspersonene øker raskt om de er i drift.
Politiets helikopter var også ankommet. Jeg utvidet sirkelen og begynte å
søke lenger og lenger ut fra hytta uten
at dette førte frem.
Uten at jeg kan si nøyaktig tidsbruken
så valgte makkeren min å dra, samt at
de andre patruljene rundt også returnerte. Det ble igjen en eller to sånn i
tilfelle jeg skulle finne noen.
Jeg kan vel med hånden på hjertet si
at jeg gjorde det jeg kunne for å finne
ut av mysteriet, men hunden min og
jeg kom til kort. Ingen fanger denne
gangen.
Jeg var dyvåt til skinnet og dro innom
heimen for å skifte før jeg skulle på
kveldsvakt.
Da jeg kom til jobben hørte jeg på
sambandet at det var kommet tre personer ut av skogen ett stykke unna der
vi holdt på tidligere på dagen. Disse
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ble konfrontert av de lokale kollegene
mine og det hørtes ampert ut, samt at
de forsøkte å løpe.
Kursen ble nok en gang satt til indre deler av Vestfold. Denne gangen
skulle de ikke slippe unna, men lensmennene gjorde en god jobb og klarte
å holde de på stedet til andre patruljer
kom.
Det er alltid spennende å høre hvor
de har vært slik at man på sett og vis
kan få en slags fasit på den man har
gjort. Denne gangen var det nytteløst
å spørre. De blånekta på ett språk som
ingen av oss skjønte.
Hvordan kan vi da si de blånekta? Det
kan vi ikke men ut fra oppførsel så kan
man anta at de hadde en knall god
forklaring på skogsturen sin.
Noen ganger blir man skuffet i jobben. Det ble jeg denne gangen. Det
var ikke lenger tvil om at det fortsatt
var personer i skogen mens jeg søkte.
Hvor de var eller hvordan de hadde
beveget seg vet jeg ikke, emn uansett så var det skuffende å ikke få en
løsning.
En mager trøst var at helikopteret også
saumfarte området jeg var i uten å
finne noe. Det var også patruljer langs
vei og andre steder som heller ikke
plukket opp noen.
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Det er bare å erkjenne at de glapp for
oss denne gangen, men vi fikk dem til

slutt uten at jeg vet hva utfallet av saken ble til syvende og sist.
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NARKOTIKAHUND
I KONGEPARKEN
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E

g og min faste makker Øyvind,
hadde ordinær jobbehelg når
det skulle arrangerast landstreff
for russen i Kongeparken første helga
i mai. Sidan vi tilhøyre Sør-Vest politidistrikt, blei det bestemt at vi skulle
tilbringe arbeidshelga vår der. Det var
vi sjølvsagt positivt innstilt til!
Vi kom til Kongeparken fredags kveld
rundt kl. 21. Etter å ha vore kjapt innom KO for og helse på fleire kollegaer,
bestemte vi oss for å lufte hundane
kjapt. Min hund Milo, søkshund under opplæring, skulle få ut litt energi før han skulle ligge ei god stund
i bilen. Ikkje lenge etter at eg hadde
tatt han ut, kom det glade (og fulle)
russ bort. “Åååh, seee, en hund”, blei
det ropt fleire plassar. Undervegs på
luftinga, kom det fleire bort. Sikkert
30 personar sporte om det var Laffen.
Eg forklarte høfleg at hunden heitte
Milo.
Etter å ha plassert Milo i bilen, var det
på tide å kalibrere Mikke, søkshunden
som skulle finne narkotika og rusa
personar i løpet helga. Eg la ut besmitta hasj på ei dame som jobba der som
frivillig. Det høyre med til historia at
eg måtte sjølvsagt gå tur forbi denne
dama med Milo, som etter kvart slo på
dama og tok ut markering på sokken.
Då blei eg overraska, og sjølvsagt stolt.
Så var det Mikke sin tur. Han slo bra
på den utvalgde dama. “Jadda” tenkte
eg og Øyvind. No er vi klar!

i seg fem hamburgarar, fire kebab,
to pølse og store mengder pommes
frites. Alt dette låg klemt på bakken,
og alle gongane trudde vi at han hadde narkotika i nasa.
Alle ville helse på Mikke der vi gjekk,
og sporte om det var Stina. Nei, sa
Øyvind og forklarte at hunden heitte
Mikke.
I løpet av helga blei det tatt fire russ
for bruk/besittelse av narkotika ved
bruk av hund, etter at Mikke hadde
plukke seg ut desse i ei folkemengde
på over 10 000 menneske. Under
Macklemore sin konsert, fekk Mikke
drag mot ei gruppe personar. Mikke
klarte å plukke ut den eine personen.
Han satt på ei jakke. Jakka innehaldt
eit par gram hasj og tre ferdigrulla
jointar. Personen nekta for dette. Det
blei mykje styr og eit lite basketak.
Han nekta heile vegen for å ha noko
med narkotika å gjere, og likevel nekta
han å avgje urinprøve. Difor var det
ekstra kjekt at husnøkkelen som låg i
den jakka “han hadde funne”, passa til
adressa hans på Bryne. Der låg det 40
gram hasj i kommoden hans på soverommet.

markert på han, var russen positive til
politiet i Kongeparken generelt, og vi
vil tørre å påstå at dei blei sjarmert i
skjenk av både godkjent og ikkje godkjent narkotikahund. Fleire kom bort
til oss for å fortelje at det var kjekt vi
var der og passa på dei. Og ikkje minst
håpar vi at vi hadde ein førebyggande
effekt med opphaldet vår.
Ein av det ansvarlige for russetreffet
kom bort til oss og sa at det mest likte
innlegget dei hadde hatt på facebooksida deira, var når dei informerte om
at narkotikahundane Laffen og Stine
kom til å vere der under treffet. To oppdikta labradorar.
Sjølvsagt var det mange rusa personar
der som ikkje blei tatt, men vi håpar
at med fast tilstedeværelse så vil færre
russ bringe med seg narkotika i åra
som kjem. Dei som blei tatt for narkotikaovertredelse, fekk armbandet sitt
klippa av og informert om at det var
null sjanse for at dei ville bli sluppen
inn att i år. Konklusjonen må vere at
det var kjekt å vere politi for ein så snill
russ under landstreffet i Kongeparken.
Det var ekstra kjekt å vere politi med
narkotikahund.

Bortsett frå ein person som var misfornøgd med at narkotikahund hadde

Vi gjekk opp i området der bilane og
bussane stod parkert. Det tok ikkje
lange tida før Mikke fekk det berømte
draget. Då kjente eg at søren, her
blir det funn med ein gong! Men det
viste seg at draget var mot ein halv
hamburger som ein rødkledd hadde
slengt frå seg på bakken. Jaja, neste
gong. Øyvind hadde gitt Mikke mat
på ferja over fjorden frå Haugesund.
Det skulle vise seg å vere totalt unødvendig. I løpet av helga fekk Mikke
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Ransaking på
Bokn

TEKST OG FOTO: ØYVIND

Denne saken startet med at personell fra etterretningsseksjonen,
ES, hadde stanset en bil i utkanten av Haugesund sentrum. Det var 3
personer i bilen, og Mikke ble tilkalt for å ransake bil og personer.
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mulig at denne pakken var borte nå,
for alt hun visste….
Jeg ble dermed utkalt på overtid for
å finne den store pakken, som vi ikke
hadde funnet dagen før. Jeg kjørte på
ny ut på bondelandet og var nå svært
innstilt på å finne pakken - med eller
uten Mikkes hjelp.
Vi søkte av huset og terrenget rundt i
nærmere en og en halv time, uten at
det ble funnet noe mer enn det som
var funnet dagen før. Jeg la ut noen
utlegg fra eget stoff-lager for å holde
motivasjonen oppe hos Mikke, og
disse ble lokalisert uten store problemer. Jeg var rimelig oppgitt og tenkte
at nå fikk jeg begynne manuelt, men
for å aktivisere den nye hunden min,
«Chili» litt, tenkte jeg at hun også
kunne få finne de utleggene som jeg
hadde lagt ut.
Jeg hentet Chili fra bilen og satte
henne i søk.

D

et ble ikke funnet noe narkotika på stedet, men Mikke
markerte bl.a. i en dameveske til den ene av personene. Dette
medførte ransaking på hennes adresse,
som var langt utfor allfarvei på bondelandet.
Jeg fikk med meg en kollega på ransakingen og kjørte mot stedet. Da vi
kom frem, ble en stor hund tatt hånd
om før det var klart for at Mikke
kunne settes i aksjon.
Vaskepulver eller amfetamin?
Huset hadde tre etasjer og det var mye
«stæsj» overalt. Mikke markerte flere
steder, og det ble funnet amfetamin
på 3-4 forskjellige steder. Det største
beslaget vi fant var på badet. Mikke
markerte på skapet under vasken og
da jeg åpnet dørene, lokaliserte han
seg fram til en pose med vaskepulver.

Min første tanke var at nå hadde jeg
fått markering på vaskepulver, som for
vår nese kan lukte litt likt på amfetamin. Jeg sjekket imidlertid posen ved
å kjenne med hendene mine gjennom
pulveret og sånn ca. midt inni posen
kjente jeg noe plast. Der lå det en
pakke med ca. 30 gram amfetamin.
Vel fornøyd søkte vi gjennom resten
av huset, uten at det ble gjort noen
flere beslag av betydning.
Dagen derpå ble damen avhørt om
beslagene som ble funnet i huset, og
ble spurt om hva vi hadde funnet.
Hun forklarte seg da om den 200
grams pakken som selvfølgelig ikke
var hennes, men som hun visste om
lå der et sted. Da damen skjønte at vi
ikke hadde funnet pakken, men noe
annet - forklarte hun at hun og mannen hennes vanligvis pleide å gjemme
stoff utenfor huset, så det måtte nok
være der pakken var. Men det var og

I husets 2 etg. var det 2 soverom, gang
og noen kott, som jeg mente Mikke
hadde gjennomsøkt ganske så nøye.
Inne på det ene soverommet stod det
en enkeltseng med to madrasser i, og
sengen var ikke oppredd. Rommet virket ubebodd. Det lå en mengde klær,
bager og diverse oppå madrassene.
Da Chili kom inn i dette rommet,
begynte hun å «støvsuge» den øverste
madrassen og søkte meget nøye og
intenst. Jeg kastet alt som lå i sengen
på gulvet og Chili fortsatte å finsøke
madrassen. Til slutt endte dette med
en nokså vag markering, ca. midt på
madrassen.
Jeg kastet vekk den øverste madrassen etter å ha inspisert denne nøye,
og startet så å undersøke den nederste
madrassen. Da jeg snudde på denne
så jeg en liten bulk på undersiden, og
det var glidelås i den ene kortenden.
Glidelåsen hang seg selvfølgelig opp i
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vatten på innsiden, så det endte med
at jeg i iveren ødela hele glidelåsen.
Da jeg stakk armen min inn mot bulken, måtte jeg inn med hele min lange
arm for å få fatt i det som forårsaket
bulken. Dette viste seg å være en god
ball med amfetamin, på størrelse med
en tennisball og ble senere veid til å
være 185 gram. Ballen var pakket med
sort isolasjonsteip ytterst og gaffateip
innenfor denne, så det kan ikke være
mye lukt som hadde kommet gjennom emballasjen.
Det at stoffet lå i bunnen, under to
madrasser og nesten midt på madrassen, medførte nok at det vanskeliggjorde søket for hundene.
Her var det imidlertid samarbeid mellom hund og fører, samt en veldig god
etterforsker som tok avhør, som medførte at funnet til slutt ble gjort.
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Så skal vi på ferie!
Skal din hund med?
Husk at det jeg skriver er min mening andre kan have lige så gode
eller måske bedre ideer.
TEKST: BILLE

S

om udgangspunkt har din bedste ven det bedst med at være
der hvor du er, så er den mest i
balance, men der findes jo rejser hvor
det af praktiske grunde ikke kan lade
sig gøre at tage sin hund med og så
må den live hjemme. Det næst bedste er at blive passet i hjemmet eller af
venner der kender hunden godt i forvejen og som kender dens lufte tider,
spisevaner og tid til at sidde i sofaen
og hygge.
Kan dette heller ikke lade sig gøre
så findes der mange fantastisk gode
hundepensioner. Her kan man vælge
med hjertet for hygiejne og lignende
er som regel helt i top alle steder. Det
er ligesom din have derhjemme. Gider
du ikke passe den så den er veltrimmet ja så kald den en naturgrund. Vil
du have den passet og plejet med en
”neglesaks”, ja så er det det du bedst
kan lide. Ære og respekt for begge
dele. Sådan ser jeg også på hundepensioner. Nogle leger og tumler i ”skidt
og kanel” og andre går i de fineste
”rum med det hele”.
Hvad du skal vælge bestemmer dit
hjerte og for alt i verden din hund.
Det er jo den der skal bo der. Hvad
tror du den har det bedst med. Det
Politihunden nr 2-2018

behøver ikke absolut at være det du
har det allerbedst med. Alle de pensioner som jeg kender i Skandinavien
og Nordtyskland er af allerbedste kvalitet og fyldt med omsorg for det enkelte individ. Så det er alene det psykiske du skal tænke på.

mad er også en god ide. Det gør det
lidt lettere for mavetarmkanalen at
omstille sig. Eller kan man risikere
at der kommer en stressdiarre. Pensionen er vant til at ”klare” sådanne
diarréer, men hvis det kan undgås, så
er det jo bedst. Mange pensioner har
en lille ønskeliste over hvad de gerne
vil have skal være opfyldt før hunden
modtages. Jeg anbefaler desuden at I
sammen besøger pensionen før den
”store feriedag” oprinder og hunden
skal afleveres. Her kan du se hvor dan
den reagerer på omgivelserne. Springer den frisk og frejdig ud af bilen og
rundt og læser avisen så er alt OK. Er
den utryg og vil helst med hjem er der
måske nogle alarmsignaler, for eksempel dufte, som forstyrrer den og så skal
du måske finde et andet sted.

Nogle vil gerne have sit ”nussetæppe”
med hjemmefra andre splitter det ad
og æder det straks den er alene. Så
tænk dig lige lidt om før du giver den
det med. Er den af den slags der godt
kan lide at gnave i ting og sager så skal
den ingenting have med.

Gode velopdragne hunde forstyrres
ikke af tæver i løbetid. Det er en del af
livet (en for hunden dejlig del af livet)
og det skal ikke være hindringen for at
sende din hund i pension. Her spiller
skoledressuren/grundopdragelsen en
stor rolle. Hvis hunden ved hvad der
er rigtigt og forkert så er den også velopdragen i en pension.

Lidt af dens hundemad som overgang
og til opblanding i pensionens fine

Min holdning til at gø og bide er den
at det er forbudt for en hund at gø
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eller at bide. Det skal være en indlært
øvelse som kun udføres på kommando, ellers aldrig. Det samme mener jeg
om mennesker. Mennesker må ikke
slå andre mennesker. Jo hvis det er en
indlært øvelse i en boksekamp så OK.
Det samme gælder din hund. Gør den
af sig selv eller bider den umotiveret så
skal i principielt have en snak sammen.
Noget andet er det hvis den bider efter
mig når jeg er ubehagelig og sprøjter
den eller lignende så forsvarer den sig
og det er helt OK og sådanne situationer kan også forekomme i dagligdagen. Et godt huskeråd er faktisk:
Det man må, det må man altid, det
man ikke må, det må man aldrig.
For at komme i pension skal hunden
som regel være vaccineret. Det skal
den også når den skal med ud at rejse.
Det er dog to forskellige vaccinationer
vi snakker om.
Lad os tage det lette først. I en pension vil man ikke have at hunde skal
kunne blive smittet med visse kedelige
sygdomme som de enten kan dø af
eller som tager tid til at helbrede. Mod
sådanne sygdomme vaccinerer man
så. I en pension er det ofte følgende
sygdomme:
Hundesyge (Distemper, Staube),
Leverbetændelse (Hepatitis), Parvovirus diarre (Parvovirose), kennelhoste (Parainfluenza) og leptospirose
(dem findes der flere af ). Forkortet
kunne det på vaccinationspapirerne se
således ud:
DHPPiL
og det er som udgangspunkt nok til
en pension. Nogle pensioner ønsker
en yderligere sikring mod kennelhoste
med en næsesvaccine BbPi. Den dryppes ind i næsen og hunden stimuleres
så til at danne antistoffer på overfladen i luftvejene i løbet af ca. tre døgn.
Fuldbeskyttelse opnås efter ca. 3 uger,

så hvis du ønsker denne form for
beskyttelse, skal du lige huske dette.
At dryppe næsen lige for pensionen
virker ikke optimalt.
Skal du have hunden med på udlandsrejsen er det som udgangspunkt det
land du rejser ind i som bestemmer
reglerne således også hjemrejsen som
jo så er dit hjemland og her gælder der
så også indrejseregler.
For at rejse i udlandet skal din hund
have et rejsepas. Det er nu om dage
det såkaldte blå-pas eller rejsepas for
kæledyr (eller PET PASSPORT).
Her gælder det at hunden skal være
chip-mærket.
Der er ingen krav om de vacciner som
jeg omtalte ovenfor i pensionsophold.
Ved rejser gælder det alene at hunden
skal være hundegalskabsvaccineret
(rabiesvaccineret) og evt. have en
ormekur. Hundegalskab hedder også
rabies og forkortes ofte med R eller
T i dine vaccinationspapirer. Rabies
vaccinationer har deres helt egen afdeling i hundens rejsepas og står som
det første i passet når de almindelige
oplysninger om dig og hunden er indført korrekt. Derefter kommer der i
passet en afdeling for blodundersøgelser, diverse parastibehandlinger og
først derefter kommer der en afdeling
for de almindelige vaccinationer som
jeg omtalte under pensionsophold.
Disse vaccinationer er ikke lovpligtige
som mange tror.
Det er en rigtig god ide i forvejen at
undersøge reglerne for indrejse i et
land med din hund. Det kan kortfristet ændres.

delorm som hedder Eccinoccocus.
Ormekuren skal generel ikke være
ældre end 5 dage gammel. Er du
pendler frem og tilbage over den norske grænse med din hund gælder andre regler.
Men allerførst, hvad er det at rejse
med sit kæledyr? (her taler vi om voksne korrekt vaccinerede hunde, for
hvalpe gælder andre regler)
Jo for det første må ”flytningen” af din
hund ikke være kommerciel.
For at en flytning skal være ikke-kommerciel, skal den overholde disse fire
krav:
• Flytningen af kæledyret er betinget
af ejerens behov for at rejse.
• Kæledyret rejser sammen med ejeren eller flyttes op til 5 dage før eller
efter ejerens rejse. (gælder Danmark)
• Kæledyret skal ikke sælges.
• Ejendomsretten over kæledyret
skal ikke overdrages til en anden
person.
Endvidere skal rabiesvaccinationen
være 21 dage ”gammel” eller hunden
skal regelmæssigt være vaccineret så
datoerne ”passer” sammen.
Det er såmænd det.
Yderligere anbefaler jeg hvis du skal
sydpå at overveje som det mindste
at dryppe din hund i nakken med
Bayvantic. Den har ”afskrækkende”
(repellerende) effekt på dumme parasitter bl.a. sandfluer som kan give sygdommen leismaniose.
Og så:

Her kommer dog hovedreglen for
Europa. Med det blå pas til din hund
kan du rejse ind og ud overalt. For at
komme ind i Norge igen eller skal du
til England skal hunden tillige have
en ormekur mod den lille rævebæn-

RIGTIG GOD FERIE
Knus fra Bille
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Til minne om
Rolf von Krogh

Rolf Armand von Krogh
Født 30. oktober 1962 i Bergen
Død 17. februar 2018, Kongsberg
Rolf von Krogh døde den 17. februar.
Da hadde han vært alvorlig syk i noen
måneder.
Bisettelsen fant sted i Kongsberg kirke
den 6. mars. Flere tjenestemenn fra
Politi, Kriminalomsorgen, Forsvaret
og Tollvesenet hadde tatt den tunge
turen til Kongsberg kirke for å hedre
Rolfs minne.
Rolfs hundefaglige bakgrunn var svært
bred. Blant annet var han aktiv innenfor Norsk Schäferhund Klubbs og
NBFs bruksprøveprogram, instruktør og brukshunddommer i NKK,
godkjent instruktør ved hundetjenesten i Metropolitan Police i London,
godkjent instruktør/dommer i USA,
har trent utallige tjenestehunder fra
Tollvesenet, var praktisk ansvarlig
(testing/utvelgelse/evaluering) for et
10-årig avlsprosjekt i samarbeid med
Metropolitan Police. Han tok også en
mastergrad i psykologi mens han jobbet fulltid i Tollvesenet.
Da Rolf gikk fra Forsvaret til TollvesenNoen av medlemmene fra Norsk Politihundelag som deltok i begravelsen.
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et i 1991 begynte han å bygge opp
Tollvesenets hundetjeneste til det
den har blitt i dag, en tjeneste med et
svært godt rykte både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til sin enestående
innsats for Tollvesenet, har han hatt
stor betydning for mange hundeførere
i vår etat. Rolf var en stor kapasitet.
Han var svært kunnskapsrik og villig til å dele av sin kunnskap, samtidig var han åpen for å tilegne seg ny
kunnskap. Han var alltid oppdatert
på det siste innen forskning på hund
og hundetrening.

inspirerende og hadde masse humor.
Flere av oss har opp igjennom årene
hatt gleden av å være med Rolf på treninger og å delta på ulike kurs med
Rolf som instruktør.
Vi anser oss som svært heldige som
har fått muligheten til å ta del i din
kunnskap. Vi skulle bare hatt deg her
så mye lenger, for vi har så mye mer
å lære.
Våre tanker går til hans familie.
Takk for alt!

Rolf har satt dype spor etter seg. Som
person var han varm, lyttende, ærlig,

Medlemmer av Norsk Politihundelag
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Search and Detection
workshop
på Fjellanger Hundesenter
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Pinsehelgen ble det avholdt search and detection workshop
ved Fjellanger hundesenter. Dette var lagt opp med seminar på
fredagskvelden, ulike forelesninger på lørdagen med panel diskusjon
til slutt. Søndag og mandag var det praktisk trening og oppgaver
knyttet til søk i tre forskjellige treningsgrupper.
TEKST OG FOTO: ELISABETH OG ØYVIND

D

et var forelesere fra Norge,
Sverige og Nederland med
ulik erfaring innenfor nesearbeidet til hunden. Blant annet
Scandinavian Working Dog Institute
(SWDI), som jobber med instruksjon
opp mot arbeidende hunder og deres
fører. De blir brukt av politi, militære,
redningshunder og andre hundeklubber.

individuell ut fra hund og førers personlighet.

Fredag kveld innledet Lars Fâlt helgens
seminar med å fortelle om hvordan
det var å endre en søkshund-kultur,
og om sitt tre årige prosjekt på Cuba.
Fâlt har jobbet så og si hele livet med
hund og hundetrening. I forhold
til hvordan hunden fungerer er han
også opptatt av etnologi, det være seg
sinnets kapasitet, hormoner, hjernen
osv.

Hun forklarte om reseptorer og
hvordan de fungerer. Man kan bare
lukte det en har reseptorer for.

I forhold til Cubaprosjektet, var dette
fra 1994 til 1998. Der var han med
på å utvikle søkshunder på Cuba. Han
hjalp til med hvordan de skulle trene
hundene og til at de skulle få egne instruktører. Han fortalte om vanskelige
søksforhold for hundene, hvordan en
hjalp førerene til å trene bedre i forhold til å minske risiko for kontaminering og feilmarkeringer.
Tidligere trente de med urene objekter, en visste hvor utleggene
var(ubevisst signal til hund), dårlige
belønningssystem og man dirigerte
hundene for mye.
Lars nevnte også at treningsmetode er

Lørdag morgen åpnet Adee Schoon
dagen med et foredrag om diskriminering og generalisering i lydighet og
nesearbeid. Hun har lenge samarbeidet med Fjellanger hundesenter. Hun
er hundeforsker og har jobbet mye
med tjenestehunder.

Etter Adee hadde Lars et foredrag om
luktesansen og hvordan innlæring
skjer i hundens hjerne. Han gikk inn
på biologien og hvordan hundens luktesans fungerer. Videre forklarte han
at det er hunden som lærer seg den
ulike lukten, men at vi skaper situasjoner som gjør at hunden lærer seg
det vi vil at den skal kunne. Med trening så styrer vi luktbildene.
I det praktiske arbeidet er det vanskeligere. Noe som en tror er «feilmarkeringer» er f.eks ikke det - risikoen
for ukontrollert kontaminering finnes
alltid.
Hunden søker etter et luktbilde som
tidligere har resultert i belønning.
Han la også vekt på viktigheten av å
trene i ulike miljø.
Jens Frank fra SWDI, hadde et foredrag om den siste forskningen innenfor trening av tjenestehunder/ekvipa-

sjer. Han gikk gjennom det å ha mål
og hvordan oppnå målene. Ved kvalitetssikring mente han at en bør bruke
reelt luktbilde. Men ved trening/
delmål kan en bruke nøytralt luktbilde f.eks kongbiter. Studier har vist
at det fungerer like bra som å bruke
reelt luktbilde.
For å oppnå progresjon er det viktig å
generalisere, slik at hunden gjør funn
overalt.
Jens fortalte også at det var forsket på
at det å avslutte treningen / en øvelse
med lek i et halvt - ett minutt, før en
satte hunden i bilen, kunne ha en positiv effekt på opptil 30% i forhold til
effekten av treningen. Avslutte øvelsen
som om man har tenkt å fortsette, for
så å «snyte» den for det videre søket
ved å løpe i bilen. Innimellom får
hunden lov til å fortsette søket. Dette
vil øke motivasjonen for neste søk?
Det vi derimot har lært er å løpe rett i
bilen, mens hunden har belønningen
i munnen, etter endt øvelse. Her kan
man altså med fordel forandre strategi, ifølge forskningen.
Forskning viste også at det å la hunden se på de andre hundene utføre
øvelsene, ville kunne redusere treningstiden med inntil 30%.
Forskjellige teknikker
Teknikker som en kan gjøre for at
hunden skal forstå ulike øvelser, er å
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tilnærmet vise den øvelsen mens hunden ser på. Do as I do… Skal man
motivere hunden for å søke på en
vegg, motiverer man bare der man vil
at hunden skal begynne å søke.
Etter ein god lunch fortalte verten
selv, Rune Fjellanger, om korrosjon
og kreftprosjektene som han driver
gjennom hundesenteret. Korrosjons
prosjektet er et prosjekt i samarbeid
med olje og gassindustrien. Bakgrunnen er at det er behov for å avdekke
korrosjon i gamle rør som trenger å
skiftes ut. I dag er det mye gamle rør
i olje og gass installasjoner. Det vil få
fatale følger om det går hull på disse.
Prosjektet går ut på at en bruker hunder for å påvise korrosjon under isolasjonen. I praksis foregår dette ved at
det suges ut luftprøver fra rørene som
oppbevares i en spesiell beholder som
hundeskolen har patentert. Prøvene
Politihunden nr 2-2018

settes i en søksbane som hundene søker på. 4 forskjellige hunder brukes på
de «skarpe» søkene.
Kreftprosjektet er godt i gang og
Haukeland sykehus er med. Målet er
å oppdage lungekreft hos pasienter,
slik at en kan starte behandling tidlig
nok. Utfordringen er å finne «rene»
kreftpasienter, som i tillegg ikke har
andre sykdommer. Dette for å unngå
at hundene markerer på andre luktbilder en lungekreft. En tar blåseprøver i et filter som hunden søker på,
på hundeskolen. Når hunden er inne i
laboratoriet og søker på prøvene, står
hundefører i skjul for å ikke påvirke
hunden. Hundefører vet aldri hvor
funnet er.
Tobias Gustavson hadde så et foredrag
om stress og stressnivåer. Han var inne
på hvor viktig det var med riktig preg-

ing av valpene og at de valpene som
viste seg å være «best» på evt valpetester nødvendigvis ikke var de beste
hundene. Stress oppstår når hunden
kommer ut for situasjoner den føler
den ikke håndterer. Han var også inne
på om hund og fører stresser hverandre, at hundeførers stress påvirker
hunden.
Hundene forandrer seg som oss mennesker gjennom årene og treningsmetoder må gjerne endres.
Lars avsluttet med en leksjon av lukter
og luktbilder. At tunge molekyler blir
liggende, mens lette forsvinner lenger
bort. Videre at temperatur har stor betydning. Er det varmt og tørt går flere
molekyler opp i luften og motsatt når
det er vått/fuktig.
I forhold til vinter og snø, er det luft-
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kanaler og dyreliv under snøen og
luften stiger gjerne konsentrert opp.
Praktisk trening
Deltakerene ble så delt inn i grupper
hvor de skulle være de to dagene med
praktisk trening. Jeg var på gruppe C,
hvor vi hadde moment og problemløsning. Instruktører på denne gruppen var Rune og Jonas. De to andre
gruppene hadde spesialsøk.

på kurset og som en kunne bruke
fremover. Der ble det beskrevet hva
hunden skulle gjøre og hvordan den
ferdige adferden skulle se ut. Hvilke
kommandoer/signaler en skulle bruke
og hvordan atferden skulle utløses.
Hvor raskt hunden måtte reagere på
signalet og skulle adferden utløses på
avstand?

Planen inneholdt derfor hovedmål,
delmål og kriterier(undermål).
Videre var vi innom systematikk i treningen. Hva hunden skal brukes til,
er da viktig å ha klarhet i. Dette for å
legge opp riktig trening til bruksområdet og danne grunnlaget for hvordan
vi lager et treningsmønster.

Moment og problemløsning
På denne gruppen var det hundeførere
fra ulike brukshundområder, jeg
selv med patruljehund, noen med
redningshund, noen som trente og
konkurrerte i «smeller» og andre. Det
var ulike hunderaser med ulik alder
og det var også observatører med på
denne gruppen.
Vi gikk gjennom en del teori og hadde
også praktisk trening. Vi startet med
læringsteori og innlæringsteknikk.
Vi gikk gjennom signal, diskriminering, adferdskjeder, forsterkere og
hvordan man belønner.
I forhold til forsterkere, gikk vi sammen to og to for å finne ut hvilken
belønning de ulike hundene foretrakk. En av metodene vi brukte, var å
strø en mengde belønninger utover og
se hvilken hunden selv foretrakk. Vi
testet også om det var forskjell på om
forsterkeren ble satt i bevegelse.
En fant ut at noen hunder foretrakk
forsterkere som var i bevegelse, andre
foretrakk ball mens andre likte noe
annet bedre. Vi kom også frem til at
en kan bruke forsterkerne på ulike
øvelser, alt etter hva målet med treningen er.
Hver hundefører lagde seg også en
treningsplan, som skulle påbegynnes
Politihunden nr 2-2018
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Det ble påpekt at trening bør være
strukturert. Det blir gjerne mer fokus
på det sosiale mellom hundeførerne.
Ved å ha gode signaler gjør en det
lettere for hunden å vite hva en skal
trene. Det er viktig med gode system i
treningen og å ha fokus.
Vi trente også på søksvegg med hundene, der en søkte etter ulike størrelser
på kong og andre gjenstander. Dette
er nærmere beskrevet under spesialsøk, som er beskrevet av Øyvind,
som var på den gruppen.
Spesialsøk v/Øyvind
På spesialsøk gruppene var det var delt
inn i to grupper med 6 deltagere m/
hund på hver gruppe. I tillegg var det
åpnet for observatører som ikke deltok med egen hund. Det var Tobias og
Jens som var instruktører på hver sine
grupper.
Opplegget var mest praktisk trening,
men innimellom ble gruppene samlet
for en oppsummering og teoridel.
Det praktiske foregikk med en meget
skjematisk progresjon der vi startet
med søk på 6 objekter (store mursteiner med mange hull i) der hunden
skulle belønnes på innsug. Dette
skulle gjøre i bånd og man skulle gå
sakte forbi objektene. Etter hvert
skulle man øke farten, søke uten bånd,
utfordre på markeringen (dra i båndet
for å få hunden til å stritte imot utlegget, men passe på at hunden lyktes),
bytte ut objektene, legge objektene
i forskjellige formasjoner, legge inn
forstyrrende lukter, legge belønninger
blant objektene, osv. Hunden fikk
etter hvert EN sjanse til å finne utlegget og i hvert fall ikke mer enn
to ganger skulle man gå forbi objektene.
Etter hvert flyttet man objektene inn
mot en vegg, der man i tillegg la utPolitihunden nr 2-2018

legg på / i veggen, i tillegg til på objektene.
På teori delene fikk vi mange praktiske
tips.
Med tanke på belønningen så skulle
hunden aldri vite på hvilken måte
denne kom, og hva belønningen var.
Det ble påpekt at hunden alltid skulle
få belønningen bakfra og man skulle
forlange at hunden hadde nesen mot
utlegget når belønningen kom. Belønningen kunne kastes bakfra, leveres
helt nær hunden, leveres på avstand
(at hunden kommer inn og henter
belønningen hos deg) ved hjelp av
klikker eller stemmen som utløsende
faktor for rett atferd. Sistnevnte er
også praktisk hvis f.eks hunden står på
et utilgjengelig område for fører - eller
der det er farlig for hunden miljømessig å kaste belønningen.
Det at man stilte krav til hunden på
markeringen, kunne ofte gjøre at hunden også syntes at selve søket ble kjekkere.
Ved innlæring på nye objekter (f.eks
bil) lærte de hundene å søke på et
lite område av bilen først, og gjentok
dette med flere biler, før man utvidet
til større deler av bilens utside. Dette
for å unngå at hunden ruset frem, men
søkte nøye helt fra starten av. Man la
ut store luktbilder til å begynne med
og reduserte raskt disse.
Dutyfullness var et ord som gikk
igjen. Legg en plan og vær disiplinert i
treningen av hunden.
Tobias og Jens gikk også gjennom valg
av hund og hva man skulle se etter.
Treningsbarhet, miljø, uredd, selvstendig men styrbar. Den hunden som var
helt uberørt av miljøet var den beste
hunden. Viktigheten av å ville bruke
nesen er ekstremt viktig. Med for små
luktbilder ville det bli for vanskelig for

en hund som ikke bruker nesen rett,
og som synes det er gøy å bruke nesen
på ekstremt små luktbilder.
Vi trener ofte hundene våre når de er
uthvilte, men Tobias forklarte at hundene hadde godt av, og at hundene
kunne lære seg å søke nøye selv om de
var slitne. Dette var trenbart. Det var
vanskelig for hunden første gangen,
men om man jevnlig tok f.eks. en sykkeltur før man startet søket, ville hunden etter hvert lære seg å søke nøye
selv om den var sliten.
Vi ble også minnet på å belønne hundene når de søkte bra, selv om de ikke
gjorde funn. Dersom man belønnet
på et funn, som hunden tilfeldigvis
«plumpet» borti selv om den ikke søkte
bra, belønnet man ikke bare funnet,
men også et dårlig søk. Når hunden
søkte bra, kunne man rose den, ta den
ut av situasjonen og leke med hunden.
Man ville da få en hund som verdsatte
søket, og ikke bare funnet.
Man måtte planlegge starten på søket
og få det bra til. Dersom man ikke
gjorde det startet man på nytt.
Det var også viktig å variere belønningsfrekvensen. Innimellom måtte
man huske på å gå tilbake og belønne
på innsug.
KONKLUSJON ETTER KURSET:
Et meget bra kurs som er vel verd å
delta på, spesielt for narkotikahundeførere som driver med spesialsøk.
Et besøk i det sivile hundemiljøet var
meget lærerikt, og man ser da at de
profesjonelle sivile miljøene holder et
MEGET høyt nivå. Kurset skal gjentas i pinsen 2018 og Rune Fjellanger
håper at flere fra politiet vil være
med.
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VÅR FØRSTE SPORFANGE
Etter en lang kveldsvakt satt vi inne på skrivestuen og
skrev på kvedens anmeldelser, da Karmøypatruljen fikk melding om
en bil som kjørte vinglete.
TEKST OG FOTO: METTE OG SPOT
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lere meldinger kom inn etter
hvert og det viste seg at bilen
mest sannsynlig var lånt fra en
som ikke ville låne den bort, og at
fører ikke var edru. Det kom også flere
meldinger om at bilen på sin kjøretur
hadde vært borti gjerder og andre biler.
Etter å ha lett etter bilen en stund,
kom det ny melding om at bilen stod
utenfor en adresse, og at fører var sett
gående fra stedet. Jeg meldte at jeg var
på jobb, men siden jeg hadde så mye
skriving mente operasjonsleder at det
ville bli for mye overtid hvis jeg dro ut
for å prøve og gå spor… Og det var jo
ikke sikkert vi fant han likevel.
Karmøypatruljen gjorde så godt de
kunne, og fulgte veien der naboer hadde meldt fra om at han hadde gått.
Etter ca 45 minutters leting og ingen
funn, mente operasjonsleder at det
kanskje ikke var så dumt at jeg dro ut
likevel. Det kunne jo være fører var
skadet, for bilen så ikke bra ut der den
stod. Den var alt annet enn kjørbar.
Evig optimist
Jeg hev meg i bilen, men skal ærlig innrømme at håpet ikke var alt for stort
om å finne noen. Det var gått lang tid
på variert underlag, og det hadde vært
en del folk og trakket i området. Heldigvis så finnes det en evig optimist i
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meg som mener at vi skal nå hvert fall
gjøre et forsøk, hvis ikke finner vi han
aldri.
Da jeg kom ut, fikk jeg anvist retning han hadde gått. Jeg startet sporoppsøk like nedenfor bilen, og det tok
ikke lange tiden før vi kom rett ut på
stien der de aller fleste på Karmøy går
tur når det er fint vær… som det var
denne dagen. Vi fulgte en spor et stykke, og jeg fikk plutselig litt troen, for
det gikk ikke midt på stien. Kanskje
var det håp likevel. Men håpet varte
ikke så alt for lenge, for plutselig kom
det en jogger i mot oss, og hunden var
kjempe fornøyd med å ha funnet mannen i slutten. Joggeren bekreftet at han
akkurat hadde løpt der vi hadde gått.

Han hadde ikke sett noen andre mens
han hadde vært ute, så jeg bestemte
meg for å gå lengre ut i terrenget for å
se om vi kunne finne noe der.
Operasjonssentralen begynte å kalle,
og mente at det ikke var nødvendig å
lete etter føreren lengre. Vi kom nok
ikke til å finne han, og jeg ville gå alt
for langt på overtid til at de mente det
var greit. Jaktinstinktet mitt var trigget, så jeg kjente det var surt å måtte
gi seg fordi noen mener det koster for
mye penger.
Da vi kom tilbake til bilen, stod det en
nabo utenfor. Hun fortalte at sjåføren
hadde løpt rundt et hus like før vi
kom tilbake. Jeg skyndte meg og ta på
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sporlinen på hunden, og det var ikke
tvil om at han fant spor på asfalten.
Rundt hushjørnet stod han og markerte på en bag og en sekk før han ville
over et gjerde.
Jeg løftet han over og vi havnet ute
på et stort sauebeitet. Det var ikke
noe tvil om at han hadde spor videre,
men det var en helt annen måte å gå
på enn når vi går på trening. Etter et

kort stykke gjennom gresset stod han
og været opp mot en liten fjellknaus.
Jeg var ganske sikker på at vi skulle
opp der og etter hvert hoppet han opp
og forsvant mellom noen steiner. Vi
hørte noen lyder og jeg fikk ropt hunden tilbake før vi begynte å anrope.
Kort tid etter dukket et hode opp fra
steinuren og med hjelp fra en annen
patrulje ble han pågrepet. Ikke helt

heldig for han var det at han satt godt
gjemt og røykte seg en tjall. For å være
ærlig tror jeg hunden hadde mer interesse for den lukten enn for at det satt
en mann der oppe. Men litt flaks skal
vi ha innimellom.
Det var en deilig følelse og melde
tilbake til operasjonssentralen om at
mannen var funnet…. AV HUND!
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