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Vi ønsker alle våre
annonsører og lesere en
riktig god sommer
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REDAKTØREN
har ordet

Kjære hundekollegaer, lesere og annonsører.
Da var blad nr. 2 2019 av Politihunden kommet fra
trykken og kan leses i sin helhet. I dette bladet er det
Sør- Vest politidistrikt og Innlandet politidistrikt som bidrar. God lesing😊
Jeg har også med en meget god artikkel fra Oslo
v/hundefører Paul og patruljehunden Dolk. Paul
setter spørsmålstegn ved flere ting som hver enkelt
hundefører kan gå i seg selv og fundere over.
En meget bra og opplysende artikkel.
Ellers kan dere lese om huggormbitt og anbefalt
behandling. Denne artikkelen er trykket etter
samtykke fra magasinet til NKK, «Hundesport».
Stor takk til redaksjonen deres.
Astrid har skrevet en meget bra artikkel om det
med narkotikahund og skolebesøk. Et betent tema,
som har ført til en stor økning i bruk og omsetning
av narkotika på norske skoler. Ganske skremmende
spør du meg?
Virkeligheten er nok at narkotikabekjempelse
er på nedtur i politiet. Fra 2014 til 2018 er det
en reduksjon i narkotikasaker med 35% i Norge
ifølge Riksadvokaten, og det er alarmerende. Hvorfor?
Jeg merker en klar forskjell på antall søk med hund
og narkotikasaker nå i 2019, kontra min forrige
tjenestehund, Zanto, som ble avlivet i 2014.
Ungdomspartiene i forskjellige partier er for
avkriminalisering/legalisering, enkelte regjeringspartier
er for det samme, flere land legaliserer, enkelte
politikollegaer er for avkriminalisering osv.
Helsesøster på skolene skal ha bekymringssamtaler
med ungdom som ruser seg ifølge den nye
rusreformen- ikke politiet. Har helsesøster erfaring
og kunnskap om narkotika og rus? PHS- studentene
har jo ikke en gang dette på pensum!
Et ungdomsparti ville endog kvalitetssikre narkotikaen
ungdommen eventuelt har tilgjengelig på en festival.

Ville de måle styrkegrad og renheten på amfetaminet
før det brukes? Eller hva med LSD` en- er den innafor?
Skolene er desperate etter at ungdommer bruker
og omsetter på skolene som er blitt friarenaer.
En 12 åring i Stavanger havnet på sykehus etter
overdose LSD i 2019. LSD skremte vannet av folk
på 60-70 tallet. Nå er det inn igjen.
Dere kan igjen lese en lærerik artikkel fra vår
danske venn Bille om hundens sanser.
Johan, Sør- Vest politidistrikt, har skrevet en meget
bra artikkel fra en redningsaksjon som kunne endt
på mange måter, men som endte bra. Imponerende
lesing og utrolig bra hundearbeid, Johan. Bra jobba.
Det er flere gode artikler som omhandler
redning i bladet og også en velig interessant artikkel
om organiseringen av selve leteaksjoner skrevet
av Nils Jørgen fra Telemark.
Dette viser hvor viktig hundetjenesten er i Norge.
Vi redder liv både på land og i snøskred, vi beslaglegger
narkotika og finner viktige bevis i alvorlige straffesaker.
Vi utgjør en forskjell og det skal vi være stolte av. Det
ligger utrolig mye trening bak en godkjent hund og
mange nedturer, men de dagene du kjører hjem med
godfølelsen, ja det finnes ikke noe bedre enn det.
Nå har jeg vært på samling 1 og 2 på instruktørutdannelsen til PHS og det finnes ikke mange i politi
Norge som brenner like mye for jobben sin som en
hundefører- tro meg. For å sitere en deltaker på kurset:
«hadde det å drive med hund vært enkelt, ville flere
holdt på med det».
Leiv Kjetil
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Norgesmesterskapet for patruljehunder
2019
Trøndelag politis tjenestehundklubb har gleden av å invitere til Norgesmesterskap for patruljehunder
2-5. september 2019 i Trondheim.
Oppmøtested:Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 (v/Lerkendal stadion)
mandag 2. september 2019 kl 16:00. Deltakermøte er på hotellet kl 16:30.
Forpleining:
Hver deltaker bestiller overnatting selv. Trøndelag Politis tjenestehundklubb har innhentet tilbud på
overnatting hos Scandic Lerkendal. Pris for enkeltrom er kr. 1350,- pr døgn og dobbeltrom er kr
1550,- pr døgn. Prisene inkluderer frokost og hund er tillatt på rommet.
Parkering er i parkeringshus tilknyttet hotellet.
Det kan bestilles hotellrom på mail: lerkendal@scandichotels.com eller på telefon
21615102. Viktig at det ved bestillingen oppgis om man ønsker å benytte seg av tilbudet å ha hund
på rommet eller ikke. Ved bestillingen oppgis bookingkode 46743873 som referanse.
Sendes på mail til Mona Melvold (mona.melvold@gmail.com). Påmelding skal inneholde navn på
ekvipasjen, kennelnavn på hunden og tjenestehundklubb.
Det er ønskelig at deltakeren oppgir str på t-skjorte.
Frist for påmelding: 1 juni 2019.
Påmeldingsavgift: Kr. 2500,-. Dette dekker påmelding, kamerataften, bankett, lunsj på
konkurransedagene samt et lett måltid på ankomstdagen. Påmeldingsavgift for lag er kr. 1000,-.
Innbetaling til konto 6402 05 21846. Merk innbetaling med navn og tjenestehundklubb.
Påmelding:
Spørsmål kan rettes til stevneleder Tove Helene Høyer på tlf. 48110437 eller på
mail: tove.hel@online.no.
VELKOMMEN!
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LEDEREN
har ordet
Vinteren er over, snøen er borte og skogen kan
igjen brukes til noe annet en med ski og staver. Det
å trene spor og rundering i snø er liksom ikke den
samme øvelsen. Samtidig er det en tid hvor mange
hundeførere «plutselig får dårlig tid». Det nærmer seg
godkjenning/eksamen for både 2 og 4 beinte.

Det viser seg stort sett å være en litt
ubegrunnet frykt da de fleste får bestått
og godkjent, noen reiser hjem med
en liten øvelse eller to som de fikser
relativt greit. Våren er som du skjønner
en litt hektisk tid og med masse trening.
Vi ønsker alle som skal opp
til Kongsvinger lykke til.

Oslo og OPTK legger siste hånd
på verket i forhold til planlegging av
Nordisk mesterskap som arrangeres
i Holmenkollen uke 21. Det er mye
som skal på plass, men Tove i Oslo har
stålkontroll. Vi gleder oss til å kunne vise
frem Norge og kollen på sitt beste og jeg
kan ikke huske sist noen fra Danmark
eller Sverige slo oss der oppe.
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Følelsen av å ikke helt være klar
opplever nok alltid en hundefører
uansett da nervene sakte, men sikkert
kommer snikende, alltid. Det er mye
som står på spill og man ønsker liksom
å bli helt ferdig før sommeren,
det å måtte trene hund opp mot
godkjenning i sommermånedene
er noe man vil unngå.

På Kongsvinger har NPHL et lokale som
heter Bodegaen, her har hundeførerne
alltid hatt en samlingsplass hvor mange
«problemer» har blitt løst og sosiale bånd
har blitt knyttet. Dette lokalet
er i disse dager i ferd med å få en
skikkelig ansiktsløftning gjennom
oppussing både inne og ute. Det er
NPHL som organiserer det hele, men
kan ikke gjennomføre dette uten
hjelp fra andre. På vegne av NPHL så
takker jeg for all hjelp vi får, i skrivende
stund jobber narkotikahund kurset så
svetten siler slik at vi skal bli ferdige før
sommeren.

17

Politihøgskolen arrangerer godkjenningskurs 2 ganger i året, det er i mai/juni
og oktober/november. De som skal
godkjenne nå før sommerferien får
plutselig den litt vonde følelsen av at det
var så mye mere man skulle ha trent på,
og da særlig øvelsen spor og rundering.
Det er nemlig ikke så lett å gjennomføre
denne øvelsen med mye snø så da soer
det seg jo selv at det har blitt trent litt
lite på dette.

Trykkeri

8

Vi ønsker arrangør, deltagere, dommere
og gjester lykke til og god sommer til
dere alle.
Rune
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HOGGORM
Hoggormen er den eneste giftige slangen i Norge.
Om vinteren ligger huggormen i dvale, men kommer
ut om våren når det blir varmere i været. Da ligger
den ute i sola og varmer seg.
Tekst: Nina Hansen, veterinær NKK

Hoggormen finnes i det meste av
Sør-Norge og er funnet så langt Nord
som til Rana i Nordland. Den er et
vekselvarmt dyr. Det vil si at den
har samme kroppstemperatur som
omgivelse sine.

smertefull hevelse på bittstedet, og i
dette området kan man noen ganger se
to små prikker med 3-9 mm avstand
som det kan sive litt blodtilblandet
væske fra. Huden rundt bittstedet kan
bli blårød misfarget.

Hunder som kommer i nærkontakt
med hoggorm blir som oftest bitt i
snute, hodet eller et bein.
30% av alle bitt er det som kalles
«tørre bitt» det vil si at huggormen
biter uten å injisere gift. Disse bittene
er ikke farlige. Hvis hoggormen
derimot injiserer gift når den biter, kan
hunden bli veldig dårlig. Hvor mye
gift som injiseres i et bitt er nesten
umulig å bedømme akkurat i det det
skjer. Hvor syk hunden blir av giften
kommer an på giftmengden, hundens
helsetilstand og hvor den blir bitt. Bitt
i beina eller hodeområdet gir oftere
alvorlig forgiftning.

Hunden kan bli sløv eller ustødig,
og noen kan begynne å sikle, samt
få oppkast og diaré. Mer alvorlige
symptomer som forstyrrelser i
hjerterytme, blødningsforstyrrelser,
skader på indre organer,
sirkulasjonssvikt og i verste fall død,
er heldigvis uvanlige. Symptomene
inntrer relativt raskt. Hevelse vil
komme i løpet av noen minutter til
et par timer etter bittet, og andre
symptomer i løpet av få timer. Hvis
hunden ikke viser symptomer innen
8-12 timer etter bitt kan det tyde på
ubetydelig eller ingen injeksjon av gift.

Hva skjer når hunden blir bitt?

Det er viktig å ta eventuelle
hoggormbitt på alvor! Oppsøk alltid
veterinær som raskt som mulig, og
ring gjerne nærmeste veterinær med en
Behandling
gang, og varsle at dere kommer. Ikke
Hva slags behandling hunden trenger
gå ut fra at hunden har fått et «tørt
kommer an på hvor mye gift de har
bitt».
fått injisert og hvor påvirket hunden
er klinisk. De milde tilfellene trenger
Såkalte hoggormtabletter
kanskje bare intravenøs væsketerapi
(prednisolon) er ikke en erstatning
og overvåking. Hvis hunden er tydelig
for veterinærbesøk, eller korrekt
håndtering av hunden etter bittet. De påvirket med nedsatt allmenntilstand,

Noen hunder vil hyle til av smerte i det
de blir bitt, og av og til kan eier også
ha sett hoggormen. Andre ganger vil
ikke eier merke noe. Giften inneholder
stoffer som er ment å paralysere,
drepe og fordøye små byttedyr som
huggormen lever av. Når en hund får
i seg huggormgiften vil det oppstå en
betennelsesreaksjon på bittstedet, slik
at blod- og lymfekar skades. Dette
fører til at det som regel utvikles en
8
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Hva gjør jeg hvis hunden blir bitt?

fleste fagmiljøene anbefaler ikke lengre
bruk av slike tabletter. Etter et mulig
bitt skal hunden holdes mest mulig i ro
for å unngå at giften spres i kroppen.
Bær hunden, eller la den gå langsomt
til nærmeste mulige hvilested, og frakt
den snarest til veterinær. Bittstedet
skal ikke manipuleres på noen måte.
Det vil si at det ikke skal legges på
trykkbandasjer, klemmes, skjæres eller
suges på bittstedet!

er det også behov for smertelindring
og i en del tilfeller også motgift
(antitoksin). Hurtig igangsatt
behandling bedrer prognosene, minsker
faren for senskader og fremskynder
helningsprosessen. Det er derfor viktig
at man ikke venter med å oppsøke
veterinær for å vurdere om hunden blir
«dårlig nok» til å trenge behandling.
Selv en tilsynelatende upåvirket hund
kan få en rask forverring, og da bør den
ikke være for langt unna behandling.
Ingen hunder reagerer likt når de blir
bitt av hoggorm. Selv om en hund har
blitt bitt tidligere og det gikk bra, er
det ikke sikkert den reager på samme
måte hvis den skulle være uheldig å
bli bitt på nytt. Oppsøk derfor alltid
veterinær. Hunden bør være i ro i

1-2 uker etter den ha vært behandlet
for huggormbitt og den bør følges
opp med helsesjekk og eventuelt
blodprøver.
Det dør noen få hunder hvert år som
følge av hoggormbitt, men de fleste
som kommer raskt til behandling blir
helt friske uten å få varige senskader.

Hva gjør du hvis
hunden er bitt:
• Oppsøk veterinær snarest
• Hold hunden (og deg selv)
rolig
• Sug ikke ut giften
• Skjær ikke i såret
• Sett ikke på trykkbandasje

Symptomer på
huggormbitt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øm hevelse i huden
Blårød hudfarge
Slapphet
Ustøhet
Akutt oppkast/diarè
Rask pust
Bleke slimhinner
Uregelmessig puls
Kollaps

Kilder:
NMBU
Evidensia dyrehelse
Felleskatalogen
Folkehelseinstituttet

Bilde: Huggorm i lyngen
Foto: Nina Hansen
Artikkelen har vært
på trykk i Hundesport 1/19
SKAULEN
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SKAULEN
En krevende redningsaksjon

Det var regn, storm, sluddbyger og tåke denne kvelden. Jeg visste at det hastet
med å finne savnede som satt skårfast og trolig var både redd, kald og våt.
Terrenget var utfordrende og krevende. En feilvurdering, kunne få fatale konsekvenser her!
Klokka tikket ubønnhørlig. Tid kan føles som en evighet, som et mareritt
– hvor ting går sakte som i ens verste mareritt. Tankene spant i et tilfeldig random mønster,
spørsmålene var mange. Vil vi rekke fram? Vil vi finne savnede?
Vil savnede være i live? Hvordan skulle jeg bruke tjenestehunden Eos?
Nedtellingen hadde startet, jeg visste at oppdraget ikke kunne reverseres eller stoppes.
Sekundene føltes å gå raskere nå, ubønnhørlig – tikkende…tikk takk, tikk ta...
- AV JOHAN OG EOS -

Tirsdag 18.09.2018, kl. 1945,
hang jeg opp min klissvåte jakke
på knaggen etter å ha luftet
patruljehunden Eos og unghunden
Hero. I det jeg konstaterte at dråpene
fra jakka dryppet lydløst mot
gulvflisene, ringte operasjonssentralen
i Sør-Vest politidistrikt.
Operasjonsleder formulerte seg kort
og konsist, som forventet. "Kan du
bistå med hund i Sauda? Mann gått
seg vill på fjellet Skaulen i Sauda/
Suldal område? Ja - også har vi
posisjon til savnede da". Jeg svarte
ja umiddelbart. Inn til Sauda for å
hente en person på fjellet, som sågar
hadde oppgitt egen UTM posisjon.
Oppdraget hørtes nesten for lett ut!
Etter å ha skiftet til tørre klær og
plassert hundene i privatbilen, kjørte

jeg til politistasjonen. I hendene
hadde jeg en boks Pepsi Max og en
stor chipspose, trolig som en form
for kompensasjon for uteblitt middag
i løpet av en hektisk dag. Jeg kjørte
innom Haugesund politistasjon, hvor
jeg fikk lastet over utstyr og hund i en
hundebil.
Det tar normalt 2 timer å kjøre fra
Haugesund til Sauda, så det ville være
tidsbesparende å kjøre utrykning.
Vel utrykning og utrykning. Jeg
måtte ganske raskt skru av blålysene
på hundebilen, det hadde ikke noe
hensikt i det ufyselige været. Ikke
var jeg nevneverdig over fartsgrensen
heller. Veiene til Sauda er svingete og
sporet, faren for veiplaning var ikke
ubetydelig. Da jeg forsøkte å skru på
fjernlysene, gjorde tåka det umulig å

se noe som helst. Chipsposen og Pepsi
Max fikk vente, jeg hadde mer enn
nok med å holde bilen på veien. Jeg
lyttet på sambandet og konstaterte at
været kunne bli en utfordring! Hva
var det jeg hadde takket ja til?
Innsatsleder, U05-Nord, framla
følgende forslag til plan og
oppdragsløsning i det jeg nærmet
meg Sauda. Ordren bygger på det
situasjonsbilde jeg som hundefører
hadde, før jeg startet å gå inn mot
søksområde hvor savnede befant seg.
Situasjonen er som følger

Mann 28, gått vill/skårfast v/skrent
på fjellet Skaulen, i forbindelse med
dagstur. Det er tåke, redusert sikt, 5-7
grader, nedbør 5 mm, lavt skydekke,
Politihunden nr 2-2019

–

11

frisk bris 10-11 m/s, mørke. Savnede
er kald/våt, muligens i ferd med å
få hypotermi! LRS har foreløpig
kontakt med savnede. Savnede oppgir
posisjon fra NLA-app.; UTM: 32V
0364129 6612425. – ca. 950 m. Øst
av Skaulen.
Oppdraget til politiet og meg som
hundefører var å lokalisere og ivareta
savnede.
Det var laget en god plan for selve
redningsaksjonen: Dette var i korte
trekk: to lag tar seg inn til område
for å lokalisere og stabilisere savnede.
Lag 1/Sauda RKH, ca. 4 timer å gå til
savnedes posisjon fra Holmavatnet/
Sauda. Lag 2/Suldal RKH, ca. 3
timer å gå til savnedes posisjon fra
Hamrabø/Suldal.
Hytta "Fossane" 2 km fra savnedes
posisjon, holdes varm så lenge søket
pågår og fungerer som hvileplass for
mannskapene. Ved funn må savnede
stabiliseres, deretter transporteres
til hytta - før videre transport ut av
område.
Aksjonen starter

Kl. 2230 ankom jeg Holmavatnet
samtidig med Sauda Røde Kors
Hjelpekorps sin buss med 6 personer.
Fire personer fra hjelpekorpset og to
kjentmenn. Stedet vi parkerte var i
enden av en grusvei, så nært Skaulen
og savnedes posisjon som vi kunne
kjøre. Herfra var det beregnet 4
timers gange til Skaulen. Før jeg gikk
ut av bilen, la jeg inn UTM posisjon
til savnede og hytta "Fossane" som vi
kunne benytte. Det var unødvendig
å bruke tid på å lufte Eos i dette
tilfelle, han logret med halen og var
tydelig fornøyd med å være på tur i
høststormen. Lite viste vel Eos og jeg
om hva som ventet oss.
Vi hadde ikke gått mange hundre
12
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meter, før jeg merket meg ved at
noen av RK-mannskapene ikke var
like trente som resten. Noe som
medførte stor spredning i søkslaget.
Jeg hadde et ønske om å ta meg så
raskt som mulig til savnedes posisjon,
men skjønte raskt at det kunne bli
utfordrende. Jeg satte en kjentmann
også bakerst i rekken. Noe senere
fikk jeg aksept fra innsatsleder om
å splitte søkslaget, dersom ønskelig.
Jeg skjønte imidlertid at det ville bli
vanskelig, siden det ikke var andre
med tilstrekkelig GPS kompetanse.
Ergo så måtte vi holde sammen som
et lag, slik at vi ikke kunne risikerte
å få en redningsaksjon etter egne
mannskaper. Et kjede er som kjent
ikke sterkere, enn svakeste punkt.
Vi kom til stadighet til store bekker,
bekker som vokste i takt med den
økende nedbørsmengden. Små bekker
fremstod etter hvert som frådene
elver. Vel - har du først blitt våt en
gang, så er det en mager trøst at du
kun blir våt en gang. Til slutt brydde
ingen i søkslaget seg om hvor våt og
kalde beina var og gikk således rett på
når en ny bekk krysset vår sti. Etter
hvert føltes bekkene å bli varmere,
eller så var det vi som gradvis ble
kaldere? På ett tidspunkt gikk også
kjentfolkene vi hadde med oss seg

vill. Tåka var så tett at de rett og slett
ikke skjønte hvor vi var og skulle gå,
vi måtte også gå etter hverandre på en
mye tettere rekke.
Jeg slet også med å finne stien og
inngangen til Tyskerskaret på min
håndholdte GPS.
I ettertid har jeg lurt på om skodda
var så tett at GPS signalene ble
reduserte? Oppsummert: vi kastet
bort 1 time, før vi omsider fant
inngangen til "Tyskerskaret". Navnet
henviste til 2 verdenskrig hvor
Tyskerne benyttet samme rute til
fjellet Skaulen - hvor de hadde fly
observasjonspost.
Kl. 2340 fikk vi melding fra
innsatsleder om at de hadde vært
i kontakt med savnede på telefon
og SMS. Savnede var kald, våt og
fortvilet over situasjonen. Jeg kjente
litt på "den følelsen" av at vårt søks
lag var nærmest og som alle på sett
og viss satte sitt håp om skulle finne
savnede. Senere fikk vi informasjon
om at søkslaget fra Suldal RH, som
hadde gått opp fra Suldalsiden, hadde
lagt seg inn på hytta Fossane grunnet
værmessige utfordringer.
Fare for egensikkerheten

Kl. 0306 fikk vi påminnelse fra

innsatsleder over et krystallklart
samband at forholdene kunne være
til fare for vår egensikkerhet. Som om
vi ikke allerede visste det! Grunnet
topografien og de værmessige
utfordringene så hadde jeg den siste
timen gått/klatret foran søkslaget som veiviser. Vi var i et utfordrende
og svært krevende terreng, med glatte
og sleipe steiner og fjellvegger. En
feilvurdering, ville lett føre til fatale
konsekvenser for to og firbeinte!
Jeg var helt avhengig av å lese GPSkartet eksakt, høydekotene lå oppå
hverandre som en sort tykk strek.
Konsentrasjon og fokus var to
stikkord jeg hadde i bakhode!
Kl. 0335 pådrog jeg meg et kraftig
hekseskudd i korsryggen, da jeg skulle
løfte Eos opp på en fjellhylle 1,5
meter ovenfor meg. Der og da var
det som om alt svartnet for meg og
jeg kjente en intens smerte. Jeg måtte
ta en 5 minutters "time-out", et lite
øyeblikk vurderte jeg om jeg i det
hele tatt ville klare å gå videre. Av og

til må en bare bite smerten i seg, vi
skulle finne savnede og klokken tikket
ubønnhørlig.
Kl. 0443 er vi 143 meter under
savnede sin oppgitte posisjon. Her
var noen store steiner som gav ly mot
intens piskende regnvær som kom
inn sideveis. De store steinene ble vår
base natten igjennom. Vi mottok også
informasjon fra innsatsleder om at de
ikke hadde hatt kontakt med savnede
de siste timene, trolig som følge av at
savnede hadde gått tom for strøm.
Jeg kunne fornemme overhenget og
fjellsiden i skinnet fra hodelykten
min. Jeg lyste gjentatte ganger
mot det jeg trodde var savnede sin
posisjon. Så nært, men allikevel
så fjernt! Vår motivasjon til å
finne savnede, medførte at vi
etter kort tid var klar for å ta oss
opp til savnede. Det vil si, tre av
rødekorsmannskapene uttaler der
og da at de "trakk seg". De opplyste
som sant var at de var slitne, våte og
ikke var i stand til å redde noen slik

situasjonen var. Grunnet det bratte
terrenget, så ble tjenestehunden Eos
lagt inn i en jerven duk i basen.
Kl. 0500 i stummende mørke, gjorde
vi første forsøk på å ta oss opp til
savnedes posisjon. Vi var ved godt
mot da vi begynner å gå opp en
steinur like ovenfor basen. Etter kun
kort tid, holdt en av kjentmennene
på å få en løs og rullende stein over
seg! Vi skjønte der og da alvoret i
situasjonen og skjønte umiddelbart
at vi måtte gå med større avstand
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mellom oss og mer diagonalt. Dersom
vi merket at en stein begynte å løsne/
bevege seg, skulle vi rope "stein" - slik
at personene nedenfor kunne være
observante.
Da vi på det nærmeste var 76 meter
fra savnedes posisjon, så var det bom
stopp. Nærmere kom vi ikke, vi stod
foran et stort fjelloverheng. Det var
bare å returnere ned til basen. Da
vi omsider kom ned til de tre andre
RK-mannskapene, så trodde disse
vi hadde med savnede. Skuffelsen
var stor blant RK-mannskapene da
jeg forklarte at vi hadde møtt på et
overheng mindre enn 100 meter fra
savnedes posisjon.
Nytt forsøk

Når jeg studert kartet på GPSenheten min, hadde jeg merket
meg med at det syntes å være lengre
mellom kotene litt lengre bortenfor
der vi hadde gjorde første forsøk. Kl.
0530 gjorde vi et nytt forsøk på å ta
oss opp til savnede. Vi var nå redusert
til 3 personer, da den siste av RKmannskapene som hadde vært med
på det første forsøket hadde nå valgte
å kaste inn håndkledet. For å lage
en lang og "farlig" historie kort, vi
kom ikke opp på andre forsøk heller.
Det var en glatt, bratt og sleip vei vi
snirklet og klatret før vi endte i en
steil fjellvegg umulig å forsere.
Kl. 0600 var vi tilbake i basen.
Chipsposen og Pepsi Max boksen lå
fortsatt i sekken min. Nå fikk jeg tid
til å kjenne etter, ja jeg var kanskje
"litt" saltsulten. Aldri før har en 0,33
brusboks smakt så godt og gått to
ganger rundt på 7 personer eller chips
smakt så sykt salt godt! Vi spøkte
også med en RK-dame som var Ap
- representant i kommunestyret som
ble sittende under samme jerven duk
14
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som vår kjentmann som representerte
Bondepartiet. Det ble stilt en del
morsomme spørsmål om dette ville
medføre nye samarbeidsavtaler i det
lokale kommunestyret. Stemningen
var tross alt god og galgenhumoren
satt løst, begge deler kan fungere med
henblikk på å takle motgang!
Fra kl. 0610 satt jeg i jerven duk i vår
base og frøs de neste 20 minuttene.
Jeg er usikker om jeg sov eller dyppet
av, men jeg fikk hvile. Jeg hadde en
våt og skjelvende tjenestehund under
beina, vi frøs begge i takt. Jeg satt
med korsryggen inntil en skjev stein
og kjente på "hekseskuddet" - pokker
så vondt. Merkelig nok merket jeg
ikke smerten i ryggen så godt når jeg
var i aktivitet, men nå når jeg satt i
ro så fikk jeg rikelig tid til å kjenne
på smerten i ryggen! Et lite øyeblikk
vurderte jeg å skifte til tørre ull klær
fra den regntette posen jeg hadde i
sekken - tanken var fristende. Jeg slo
det fra meg, jeg viste at det ville være
like vått med en gang jeg begynte å gå

i det ufyselige regnværet. Det kunne
dessuten være praktisk å ha tørre klær
til savnede. Ja - for vi skulle finne
ham!
Kl. 0630, i grålysningen, kunne
jeg så vidt skue det jeg antok
var en imponerende fjellvegg
gjennom tåkehavet. Kanskje et
imponerende skue om en hadde
vært turist, men mer utfordrende
når en betrakter det som hundefører.
Sett i etterpåklokskapens lys, så
fremstod det som ren idioti å ha
forsøke å klatre opp fjellveggen
to ganger i nattemørke. Kanskje
like greit det var mørkt, så slapp
vi i det minste å se hvor bratt det
egentlig var. Jeg vurderte det slik at
hjelpemannskapene ikke var i stand
til å drive søk, grunnet fysisk og
mentalt skikkethet etter en våt og
kald natt ute. Av nevnte grunn ble
mannskapene sendt ned til hytta
Fossana med kjentmannen Morten.
Slik at mannskapene kunne få tid
til å restituere seg i en varm hytte

og komme seg ovenpå for å kunne
brukes senere.
Siste forsøk

Sammen med kjentmann Ivar og
tjenestehunden Eos, ville jeg gjøre
et siste forsøk på å komme opp til
savnede. Denne gangen ville jeg gå
under savnedes posisjon, deretter
rundt og inn en sidedal før vi ville
forsøke å ta oss opp til savnede. Det
kjentes tryggere og enklere å ta seg
fram i terrenget nå som det lysnet av
dag, men tåka lå fortsatt som en klam
hånd over oss.
Vi hadde ikke gått mange hundrede
meter, før Eos trakk opp mot en
høyde ovenfor meg. Det var tydelig
at det var noe interessant for Eos.
Han bjeffet ikke, men ble stående i
en markeringsstilling og veksle med
å se på meg og noe på bakken. Da
jeg så på karten på GPS enheten,
oppdaget jeg at Eos markerte på noe
som lå like under savnedes posisjon.
Nakkehårene reiste seg, om mulig
mer på meg enn Eos. Mange tanker
for plutselig gjennom hodet, jeg
så for meg verstefallsteorien om at
savnede hadde falt utfor stupet. Nei,
det kunne ikke være tilfelle? Da jeg
nærmet meg Eos, så jeg at han stod
ovenfor en død, relativ "fersk" sau. Jeg
avfotograferte sauens øremerker, før
jeg gikk videre.
Terrenget endret seg raskt etter dette
til å bli brattere, noe som medførte
at jeg fant det mest formålstjenlig
og byttet til "mallestrup" på Eos. Jeg
ville nødig risikere at Eos skled ut av
det romslige "politi" halsbåndet han
hadde rundt halsen – det var da bedre
at jeg fikk "strupe" ham litt framfor
at han skulle fall ned fjellsiden,
noe som i realiteten ville få fatale
konsekvenser. Etter nøye vurdering av

veivalg sammen med Ivar, så klarte vi
i 0800-tiden å ta oss opp til samme
høydenivå som savnede befant seg på.
Vi måtte imidlertid ta oss anslagsvis
4-500 meter østover, i samme
høydekote, mot savnedes posisjon.
Humøret og kulden ble omvendt
proporsjonalt, idet vi nærmet oss
savnedes posisjon meter for meter.
Kl. 0810 var vi på savnedes oppgitte
posisjon, men savnede var ikke der!
Pokker tenkte jeg, det skulle ikke
være mulig! Jeg torde ikke slippe Eos
nedover det jeg oppfattet som den
visse død, da han ville lengre fram
mot stupet. Den døde sauen vi hadde
sett var en påminnelse om realitetene
av feilvurderinger i denne type
terreng. Jeg besluttet at vi skulle gå i
et sirkelsøk med Eos foran oss, i håp
om at Eos skulle slå på savnede og
at han skulle ligge bak en av de store
steinene i området. Det slo meg at jeg
var fornøyd med å ha en lydhør og
styrbar hund oppi den steile fjellsiden.
Eos skjønte hva han skulle og satte
opp tempoet oppover det stigende
terreng som tross alt var mindre
steilt enn hvor vi tidligere hadde
klatret. Etter å ha slått en halvsirkel
i en radius på 150-200 meter rundt
savnedes posisjon, uten funn, ble jeg
indignert og oppgitt. Her må vi rykk
tilbake til start, tenkte jeg!
Grunnet at jeg ikke visste hva
feilmarginen på NLA-appen kunne
være, så bestemte jeg meg for å
kontrollere dette. Min egen telefon
var gått tom for strøm, men til alt
hell hadde kjentmann Ivar 12% igjen
på sin mobiltelefon. Ivar hadde også
appen til NLA nedlastet på sin mobil.
Vi gikk deretter tilbake til nøyaktig
samme posisjon oppgitt av savnede.
Når kjentmann Ivar startet appen,
så kom posisjonsformatet først opp i
lengde og breddegrader. Dette uten at

vi hadde muligheter til å konvertere
dette til UTM-posisjon. Ivar ringe
derfor til en NLA-sentral via samme
appen.
Etter en kort forklaring og reduksjon
på 3-4 % strøm, fikk vi oppgitt
ny UTM-posisjon. Jeg sendte en
takk til Gud og Telenor for at det
var telefondekning på stedet. Jeg
fikk deretter plottet inn "ny UTMposisjon" på GPS-enheten min ut fra
den nye UTM posisjonen. Jeg kunne
raskt konstaterte at posisjonen til
savnede befant seg 8 meter nedenfor
min posisjon. Det slo meg med
ett at Eos hadde villet trekke ned
mot "stupet" da vi ankom savnedes
posisjon en halvtime tidligere. Kunne
savnede ligge enda lengre ned mot
stupet, det skulle ikke være mulig!
Kl. 0841 ba jeg Ivar se etter Eos, så
han ikke skulle følge etter meg idet
jeg gikk litt ned mot stupkanten.
Etter 5 - 6 meter, så jeg plutselig
et lyst hode komme opp over en
stein like foran meg. Min første
tanke var at dette måtte være andre
hjelpemannskaper som hadde klatret
opp fjellveggen, hvor vi natten i
forveien hadde forsøkt å ta oss opp.
Da jeg så ansiktsuttrykket, mimikk og
gleden i ansiktet til personen, skjønte
jeg at jeg tok grundig feil.
Vi hadde funnet savnede. Savnede
stod formelig og balanserte på kanten
av et stup. Av instinkt grep jeg tak i
savnede, der han stod og fikk dratt
han med meg opp til Ivar. Savnede
hadde ukontrollerbare skjelvinger,
trolig som følge av begynnende
hypotermi – spesielt fremtredende på
hans hender. Det ble et emosjonelt og
gripende øyeblikk. Ja - jeg ble berørt,
før virkeligheten innhentet meg.
Det gikk opp for meg om hvilken
umenneskelig påkjenning savnede
hadde vært gjennom denne natten.
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Veien tilbake

Ivar tok Jerven duken rundt savnede,
mens jeg meldte funn av savnede
over samband. Jeg kunne høre et
lettelsens sukk fra innsatsleder, når
han ovenfor seg selv og resterende
hjelpemannskaper bekreftet funn
av savnede i live! Savnede skalv
og klappet tenner. Vi pratet med
savnede om hvordan han hadde hatt
det gjennom natten, samtidig fikk
vi vrengt av ham våte kler. Akkurat
da var det godt at jeg ikke hadde
falt for fristelsen til å bruke de tørre
klærne på meg selv Det føltes godt å
gi savnede klær fra sekken. Ved hjelp
av klær fra Ivar, fikk vi dresset opp
savnede i tørre klær.
Savnede var fornøyd etter å ha spist
en halv stor sjokoladeplate i løpet av
2-3 minutter, humør og glimtet i øyet
var også i ferd med å tine i takt med
savnedes kroppstemperatur. Savnede
forklarte at han hadde sett lysene
fra lyktene våre i løpet av natten

og at han hadde ropt for å påkalle
oppmerksomhet. Vi hadde ikke hørt
savnedes rop.
Grunnet savnedes ukontrollerbare
skjelvinger, vurderte vi det som
uforsvarlig å gå ned samme vei som
vi hadde tatt oss opp. Av nevnte
grunn bestemte vi oss for å ta med oss
savnede ned til Breikvam i Sauda. Vi
ville da gå i et slakere terreng opp mot
søndre del av Skaulen, for deretter å
dreie vestover.
Turen med savnede til Breikvam ble
av Ivar estimert til 3 timer. Etter å ha
gått en liten stund, begynte tåken og
regnet å gi seg og det ble tilnærmet
flott "påskevær" der vi gikk på siste
del av strekningen. Praten mellom
savnede, Ivar og meg var god og vi
hadde mye å prate om. I ettertid har
jeg tenkt på denne samtalen som en
ubevisst og god ventilering og debrief
for oss alle.
Da vi kom ned til Breikvam i 1200
tiden, ble vi møtt av RK-mannskaper
og innsatsleder med bagetter og

drikke. Savnede skulle kjøres til Sauda
legevakt for rutinemessig kontroll.
Innsatsleder uttalte at han skulle kjøre
hundebilen til Haugesund, siden jeg
trolig var trett etter å ha vært våken
og i aktivitet i løpet av natten. Etter
at innsatsleder hadde kjørt hundebil
i knappe 5 minutter mot Sauda og
Haugesund lå jeg og Eos og sov.
Etter en tur innom Haugesund
politistasjon med hundebil og utstyr
var jeg hjemme på bopel kl.1600,
etter 20 timer på jobb! Jeg hengte opp
den våte uniformsjakken på knaggen
ved siden av den tørre jakken som jeg
benyttet kvelden før. Jeg konstaterte
at dråpene fra jakka dryppet lydløst
mot gulvflisene.
Jeg konkluderte selv med at dette
var Eos sin mest krevende, intense,
våteste og høyeste redningsaksjon
i det jeg gled inn i dyp og tiltrengt
søvn...
Snipp snapp snute, så var Eos sin
mest intense redningsaksjon i rute ;-)

Sitater fra savnede, uttalt på vei ned til Breikvam i Sauda,
her også gjengitt til lokalavisa samme dag:
"Oppmuntrande sms-ar
frå politi og Røde Kors
heldt meg oppe gjennom
natta. Dei bad meg ikkje
mista motet og skreiv at
dei var i området og leita
etter meg. Men klokka
04.00 var telefonen
tom for straum. Det var
ikkje fritt for at negative
tankar melde seg, og ei
stund var eg usikker på
korleis det heile ville
enda".
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"Då var eg på ei fjellhylle,
det var uråd å komma
lenger ned, sier han. Ved
å gøyma hovudet inn i ei
hole i fjellet fekk han eit
visst ly, men det var hardt
å liggja rett på berget.
Han dovna stadig vekk i
føter og armar. Kvar gong
han reiste seg kjende han
vinden og regnet piska".

"Det blei ei grusom natt.
Eg låg samankropen
i fosterstilling på ei
fjellhylle og skalv i heile
kroppen av kulde. Av
og til såg han lysflager,
men han var usikker på
om han hallusinerte,
men kvar gong han såg
lys brølte han så høgt
han kunne, men ingen
høyrde han i vinden.
I etterkant veit han at
leitemannskapa var i
nærleiken av han fleire
gonger i løpet av natta".

"Då det lysna prøvde han
å sjå om han kunne finne
seg ein ny stad å ligga,
men det lukkast ikkje.
Ei stund seinare klauv
han litt oppover. - Då
ser eg hovudet på ein
politimann med hund.
Den gleda eg kjende då
kan eg ikkje beskriva.
Med det same trudde eg
at eg såg syner, at det var
noko eg berre ønskte å
sjå."
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DOLK

– veien til godkjent hund
Da min nåværende hund, Texas, fylte 8 år i 2016 fikk jeg den lite praktiske
beskjeden om at jeg måtte begynne å tenke på neste hund, og at det var
forventet at jeg hadde en ferdig godkjent arvtaker til Texas innen han fylte 10 år.
- AV PAUL -
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Jeg skal ikke gå særlig inn på denne
praksisen, men enhver hundefører
med familie, leilighet eller den slags
vet veldig godt at å anskaffe seg en
ekstra hund, og å ha to patruljehunder
i hus, ikke er noen dans på roser.
Det handler ikke om manglende
motivasjon eller vilje, ei heller lyst
for den saks skyld. Men en bør ta inn
over seg hva en faktisk spør om og
krever, når man sier at en hundefører
i politiet skal, i en forholdsvis lang
periode, ha to hunder.
Man skal ha plass hjemme, man
skal ha plass i hundegård, man skal
ha plass i bil osv. Man skal også ha
dobbelt så mye tid å avse til hund,
både på jobb og på fritid. Og om
man tror at man får dekket alt av
ekstrautgifter og slikt for denne ekstra
belastningen, så tro igjen. Innkjøp
av dobbeltbur til bil, utvidelse av
hundegård, nytt innebur, flere
matskåler, flere kobbel.. Ja, listen er
lang over hva en faktisk må finne seg
i å skulle dekke som følge av dobbelt
hundehold. Og nei, godtgjørelsen for
hund nummer to dekker ikke dette.
På langt nær faktisk.
Så om noen på et høyere plan skulle
lese dette eller kanskje noen som skal
lage en ny hundeavtale for oss, så
er det bare å ringe meg, jeg gir dere
gladelig et regnskap over kostnadene
som beviser dette. Og da har jeg
selvfølgelig utelatt alle timene jeg har
lagt ned i både hund nummer 1 og
hund nummer 2 på fritiden, gratis.
Velbekomme.
Uansett, la meg ikke gå i dybden på
dette. Det var Dolk denne artikkelen
skulle handle om. Hvor var vi? Jo,
anskaffelse av hund nummer 2.
Jeg trenerte tiden litt fra Texas fylte
8. Både fordi han hadde en veldig
god helse, og fordi jeg har vært,
og er, storfornøyd med han som

patruljehund. Jeg syns vel strengt tatt
at tanken på å bytte han ut innen et år
eller to var lite fristende. Det var først
når jeg begynte å få diverse hint om
en hund her og en hund der som jeg
burde prøve, at jeg innså at dersom jeg
skulle kunne plukke ut den hunden
jeg selv ønsket, så måtte jeg sondere
terrenget litt og få fart på sakene.
Malinois

Jeg ønsket meg en Malinois. Ikke
fordi jeg er så fryktelig opptatt
av rase, men fordi jeg har vært så
fornøyd med Texas, både på jobb
og på hjemmebane. Dette, og den
udiskutable faktoren at Malinoisens
helse jevnt over er veldig god. Videre
ønsket jeg meg en unghund, dette
mest for å korte ned tiden litt med
dobbelt hundehold.
Men slike hunder, gode hunder,
vokser slettes ikke på trær. Tiden
gikk, og jeg begynte å snuse på en
unghund i Sverige som kunne være
aktuell. Det var da jeg fikk en melding
fra Yvonne om en Malinois i Østfold
som var til salgs. Den var knappe året
gammel og eides av et par som hadde
lang erfaring med rasen. Hunden var
tiltenkt konkurranse, men av diverse
årsaker hadde de nå bestemt seg for å
selge han.
I og med at Yvonne gikk god for
eierne, samt at hun selv hadde sett
på hunden og likte den, så anså jeg
dette som veldig interessant. Yvonne
kjenner meg og visste hvilken hund
jeg var ute etter. Hun kan hund og
denne rasen godt, så her var det bare å
smi mens jernet var varmt.
Som sagt så gjort, jeg fikk med meg
Odd Erik for å se på hunden en
vårdag i april. Det tok ikke mange
minuttene før vi begge var enige om
at dette var verdt å se nærmere på.
Jeg gjorde en avtale om en prøvetid

sammen med hunden, og at jeg skulle
ha den noen uker for så å mentalteste
den før kjøp.
Hunden het Dolk Primus Proeliator
og var importert fra Tyskland, født i
2016 og tiltenkt et liv som IPO og/
eller konkurransehund.
Det tok ikke mer enn et par uker
med Dolk før jeg var overbevist om
at dette var hunden for meg. Den
innehadde alt jeg så etter, og til alt
overmål var han veldig sosial og
gikk rett inn i familien hjemme. Jeg
hadde aldri trodd jeg skulle få en mer
familievennlig hund enn Texas, men
Dolk så raskt ut til å være på samme
nivå, om ikke enda enklere å ha i hus.
Ukene gikk og jeg var spent når
mentaltesten ble gjennomført i
juni 2017, dog var jeg utelukkende
optimist. Jeg hadde ikke sett noen
brister på hunden, tvert imot så
fremstod hunden som svært sterk på
alle plan.
Bjarne var testleder, og etter en liten
time med testing, så var Dolk anbefalt
til videre tjeneste i politiet som
patruljehund. Nå var det bare å brette
opp ermene og starte på veien mot
godkjenning.
Målet mitt var å godkjenne i juni
2018. Da hadde jeg i underkant av
et år å trene på, noe jeg tenkte ville
være nødvendig i og med at jeg skulle
drifte Texas i full tjeneste samtidig
samt regodkjenne han på høsten, og
sjonglere turnuslivet og trening av
Dolk. Jeg hadde også et ønske om å
få tilrettelagt tjeneste til trening på
nyåret i 2018 ettersom flere av dem
rekrutterte på hundetjenesten skulle
godkjenne sommeren 2018, og det
ville passet veldig bra å trene sammen
med dem.
Ordinær beredskap og tjeneste

Det viste seg imidlertid å være litt
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vanskelig å få dette til fordi vi manglet
både folk og godkjente hunder på
avdelingen denne perioden, så Texas
måtte dekke beredskapen hver gang
jeg var på jobb. I tillegg var min
makker en av de rekrutterte, så det
var ikke plass eller tid til Dolk i bilen
når jeg kjørte patrulje sammen med
Morten, og de settene jeg kjørte alene
var jeg stort sett den eneste godkjente
patruljeekvipasjen på jobb og måtte
først og fremst dekke den ordinære
tjenesten og beredskapen.
Jeg innså derfor at stort sett all
trening av Dolk måtte foregå på
fritiden, noe som var umulig å få til
på så få måneder. Som 3-barnsfar og
skiftarbeider er det rett og slett for få
timer og for lite energi i kroppen til å
trene de timene som trengs i uka kun
på fritiden.
Det ble derfor til at jeg satset på
høstkurset 2018, og når makker
hadde fått godkjent hunden sin på
sommeren, så var det min tur til å
få trent bra i arbeidstiden. Presset
om å godkjenne hund taklet makker
veldig greit, og han suste gjennom
godkjenning på første forsøk.
Sommeren og ferien var overstått, og i
august 2018 fikk jeg muligheten til å
følge de tre siste rekrutterte på trening
så å si hver uke. Jeg fikk tilrettelagt
mye av tjenesten, og med unntak av
helgevakter og et par andre vakter, og
kunne derfor konsentrere meg fullt om
trening, trening og trening.
De tre andre som skulle opp til Sæter
var Ole Tor, Christian B og Marte. De
hadde trent jevnt og trutt lenge, og
jeg var litt nervøs for å bli hengende
veldig langt bak på trening og således
også ødelegge litt av flyten og nivået på
treningene deres. Men jeg ble tatt godt
imot i gruppa, og de virket faktisk
ganske positive til at jeg nå slo følge
med dem frem til godkjenning.
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Før august hadde jeg fått grei kontroll
på lydigheten, spor i skog og til dels
feltsøk med markering. Det gjenstod
mye arbeid, og tiden mellom august
og november virket plutselig veldig
knapp.
Veggen

Heldigvis viste Dolk seg å være
en hund som tar ting fort. Veldig
fort når sant skal sies. Jeg er ingen
hundehvisker, ei heller har jeg verken
pokaler eller sløyfer å skryte av. Så med
den knappe tiden var jeg nesten helt
avhengig av en lærevillig hund og med
en progresjon uten altfor mange skjær
i sjøen.
Vi møtte heldigvis ingen store
problemer utover høsten, og
det meste av tiden gikk med til
runderingstrening.
Og det var her vi møtte veggen. Litt
ut av det blå egentlig, for Dolk viste
en grei stigning i øvelsen de første to
månedene, men så sa det plutselig
stopp. Ikke bare sa det stopp, men han
begynte med mye rart, og det virket
nesten som det gikk helt i stå oppe i
topplokket på han. Han skjønte rett
og slett ikke øvelsen, og sluttet å gå ut
på slag. Og når vi endelig fikk han til
å gå, da sluttet han å søke. Og når vi
endelig fikk han til å gå og søke, da
tiltet det for han på midtlinjen. Det er
mulig han gikk lei av hele øvelsen, det
forblir uvisst.
Dette fikk jeg uansett ikke helt orden
på, men det ble en liten opptur et par
uker før godkjenningskurset skulle
starte. Oppturen var såpass grei at
både jeg og fagleder mente at det
kunne gå, heldigvis.
Rundering

Nå er det tusen meninger om
runderingstrening, hvordan ting skal
gjøres og hvordan ting skal se ut. Men

en ting er i hvert fall likt for alle; det
er en øvelse som krever mye tid og
mye ressurser. Ironisk nok er dette den
øvelsen de aller fleste av oss bruker mest
tid på og legger ned fryktelig mange
treningstimer i, for så å være kanskje
den minst praktiske øvelsen til bruk i
videre tjeneste.
Jeg har ennå til gode å møte en
hundefører i tjeneste som med
hånden på hjertet kan si at han har
gjennomført et søk i tjeneste ved bruk
av en komplett rundering. Enkelte
forteller at de har sendt hunden på et
enkeltslag her og der, noe som egentlig
er det samme som å sende hunden ut i
et fritt søk, men noen rundering har jeg
ikke hørt om at noen har gjennomført
slik vi godkjennes og måles på.
Min påstand er at rundering er en
veldig upraktisk øvelse, samt at den
ikke er til å stole på som en søksform
i seg selv. Den er rett og slett ikke
nøyaktig nok. Jeg kommer litt senere
tilbake til hvor mange på årets høstkurs
som faktisk ikke bestod denne øvelsen,
og dette viser bare hvor ustabil og
tilfeldig en slik måte å avsøke et område
faktisk er.
Nå vil sikkert mange forkjempere for
rundering riste på hodet og kalle meg
både uvitende og til dels respektløs,
men igjen må jeg bare få poengtert
hvor lite denne søksformen faktisk
brukes i tjenesten med politiets
patruljehunder når man samtidig vet
hvor mye tid og ressurser som kreves
for å gjøre en hund godkjenningsklar i
øvelsen.
At den sjelden eller aldri brukes som
søksform i tjeneste må da være en
soleklar bekreftelse på at den ikke egner
seg eller er sikker nok som metode
under et søk.
Overværssøk driver vi med hele tiden
ja, men selve godkjenningsøvelsen
”rundering”, nei.

Men jeg er ikke utelukkende negativ
til hva en får ut av øvelsen, misforstå
meg rett. Det er en kompleks øvelse,
med mange momenter man bruker på
hunden sin videre i tjeneste. Hunden
lærer seg å bruke sanser, overvær,
halsmelding, bevoktning, jobber
selvstendig langt unna fører, samarbeid
med fører, ja listen over nyttige
momenter er lang den.
Poenget mitt er at all den tid en
bruker på å sy denne øvelsen sammen
til å bli komplett og tilfredsstiller
godkjenningsprogrammet går på
bekostning av andre øvelser man bør
trene hunden på for og best mulig
klargjøre den for tjeneste.
Et godt eksempel, i mine øyne,
er teigsøk. Nå har jeg godkjent 3
hunder, 2 av dem på Sæter, og det er
det samme hver gang man kommer
opp til godkjenning; ingen har trent
iherdig eller mye på teigsøk. De aller
fleste satser og håper på at det går bra.
Og det gjør det jo stort sett alltid.
Forklaringen på dette er trolig den
tilmålte tiden man får til teigsøket, og
at dersom hunden ikke gjør funnene,
så gjør fører det. Man har god tid med
andre ord. Jeg har til og med hørt om
hundeførere som har godkjent teigsøk
uten et eneste hundefunn, kun på eget
syn. Da kan man begynne å spørre
seg om ikke øvelsen har mistet litt av
hensikten sin?
Og teigsøk er jo noe en faktisk bruker
mye i løpet av en hunds tjenesteliv.
Man søker sammen med hunden
fritt over et gitt område. Etter mitt
skjønn er det her treningstimene burde
ligge innen søksform. Det er dette vi
bør være gode på, det er under slike
forhold og omstendigheter at vi bør
stole på hunden vår og at det avsøkte
området hund og fører har gått,
det området er da klarert med stor
sannsynlighet.

For min egen del så brukte jeg 2
timer på trening av teig i forkant av
kurset, og trolig mellom 30 og 40 fulle
treningsdager på rundering. Dette er
galskap spør du meg, for dette er3040 treningsdager jeg gjerne skulle
brukt på det jeg vet vi blir etterspurt
om og målt på; spor, redning,
patruljegang, pågripelser med mer.
Igjen roter jeg meg nå inn i egne
tanker og avsporinger, så vi går tilbake
til Dolk og veien mot mål igjen.
Godkjenningskurs og godfølelse

Det ble november og
godkjenningskurs stod for tur. Jeg
hadde en god følelse. Det kan alltid
skje arbeidsuhell, men jevnt over følte
jeg meg ganske sikker i alle øvelser
med unntak av runderingen. Den
anså jeg til å være 50/50, kanskje noe

optimistisk sett i ettertid.
Jeg håpet intenst på at runderingen
skulle være blant de siste øvelsene,
og at jeg skulle få en god start og at
godfølelsen var på plass og presset
borte idet jeg skulle rundere. Slik ble
de ikke, og jeg fikk rundering som
min aller første øvelse. Det var ikke
optimalt, men jeg hadde allikevel en
følelse på at det skulle gå greit idet
jeg kjørte oppover Sæterskogen på
tirsdag morgen. Vel, stol aldri blindt
på magefølelsen folkens, den kan være
bedragersk som få.
Kort fortalt fullførte vi aldri øvelsen.
De første slagene var fine, og funn av
figurant 1 var i toppklasse. Dommeren
som figurerte sa at det var nesten så
han fikk tårer i øynene. Men etter
funnet gikk det dårlig. Skikkelig
dårlig. Og ikke bare runderte hunden
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dårlig, men føreren glemte alt han
hadde lovet seg selv i forkant med
tanke på forsering og tempo.
Vitnebeskrivelser fra midtlinjen
hevder at jeg sendte hunden ut på 5-6
slag på knappe 30 meter, og med så
dårlige slag som hunden utførte, så
ble jeg stoppet av dommerne etter 13
minutter. Det er stor sannsynlighet
for at vitnene hadde helt rett når jeg
tenker meg om. Det var som sirup, og
jeg stampet.
Tilbakemeldingen var ganske klar
og direkte; ekvipasjen runderte ikke,
karakter 0 – ikke bestått.
Dette var da en forbasket start på
godkjenningen, og slukøret kjørte
jeg ned til leiren hvor jeg ble møtt av
en gjeng fornøyde hundeførere som
hadde bestått lydigheten sin. Etter
noen oppmuntrende ord fra Oslogjengen, så prøvde jeg å riste av meg
runderingen og gjøre meg klar for
lydigheten.
Nå skal det sies at av de 13 hundene
som var oppe til godkjenning, så
strøk 9 av dem på første forsøket på
rundering. Så når dagen var omme,
så var jeg ikke alene om å irritere meg
over den øvelsen kan en si. Folk var
skuffet og forbannet, for de som meg
hadde lagt ned en del timer på denne
treningen, og resultatet var nedslående;
ikke godkjent – manglet funn, dårlig
søk, forlot figurant, ja grunnene var
mange, men felles for oss alle var at vi
ble underkjent. I den øvelsen de fleste
av oss hadde lagt ned mest tid i.
Neste øvelse, lydigheten gikk over
all forventning, og det var dette som
skulle til for at jeg ble helt nullstilt
etter å ha strøket i første øvelse. Videre
herfra gikk uka bra, og på fredagen
var alle øvelser bestått med unntak av
rundering.
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Forsøk 2

Etter litt prat med fagleder på torsdag
kveld, bestemte vi oss for å ikke gå
for forsøk nummer 2 i påfølgende
uke. Øvelsen var for usikker, og det
ville være dumt å stryke og bruke
andreforsøket så kjapt. Jeg innfant meg
med beslutningen, og var egentlig helt
enig. Det som var bittert var at Dolk
hadde gjort det så bra på alle andre
øvelser, så det føltes veldig feil å ta en
3-måneder og vente i mange uker før
han kunne ut i tjeneste, alt på grunn av
rundering.
Jeg tror fagleder tenkte det samme,
for på fredag ringte han meg tidlig på
morgenen og sa at han hadde endret
mening. Han anså det som mulig at
vi kunne klare runderingsøvelsen til
uka, og at vi skulle gå for forsøk 2 på
mandag. Han ville ha Dolk ut i gata så
fort som mulig.
Man kan trygt si at jeg ble litt stresset.
Jeg hadde egentlig slått meg til ro med
at jeg skulle trene rundering noen uker
til og få dette på plass, og nå hadde jeg
ca. 48 timer å fikse det på.
Marte gjenstod også med rundering,
og hun skulle også ta et nytt forsøk
til uka. Vi fikk uvurderlig hjelp
av Karoline D og Christian H på
lørdagen, og dro til Mogreina i
piskende regnvær og 2 grader. Det er
helt vilt at kollegaer stiller opp slik på
fritiden sin for å hjelpe, for det er i slikt
vær og under slike forhold at en fort
kan tenke at det vi holder på med er
ren galskap. Det er mulig jeg snakker
for meg selv, men hundetrening i våte
og kalde elementer er ikke noe jeg
verdsetter særlig høyt. Spesielt ikke på
dager hvor resten av Norge sitter inne
i varme stuer med en kopp kaffe og ser
på sport eller såpeserier.
For å gjøre frihelgen komplett kjørte
vi også opp til Sæter tidlig på søndag
for å trene noen timer, og den helga

ble egentlig brukt til sin fulle med å
preppe hundene best mulig for et nytt
forsøk på mandag morgen.
Mandagen kom og det var ingen vei
tilbake. Ny akse og nye dommere,
samme hund og samme fører. Vi var
48 timer klokere og bedre rustet enn
sist, men var det nok? Jeg gjorde noen
desperate grep like før start, trolig for
å stilne egen nervøsitet mest mulig.
Dolk latet i hvert fall ikke til å bry seg
nevneverdig om ritualene mine med å
late som jeg puttet kongen i lomma, få
en figurant til å løpe ut i skogen osv.
Men man prøver alt, alt man kan for å
bestå, da også de mer snåle ideene som
plutselig popper opp som gode ideer
liker før man skal i ilden.
Jeg skal på ingen måte skryte av
den runderingen. Det ville vært en
konstruert sannhet, «fake news» som
Donald sier. Vi startet noenlunde likt
som første gang med gode slag i starten
og et fint funn av figurant 1. Videre
derfra ble mer trått, men denne gangen
forserte jeg mye mer på midtlinjen,
og hunden viste i det minste tegn til å
rundere. Jeg kjøpte noen dårlige slag
her og der, og ba til høyrere makter
om at dommerne gjorde det samme.
Jeg prøvde å overse dumheter på
midtlinjen og late som om at dette var
det mest normale i verden. En hund
som stuper kråke inn i busker for å
forsøke å rive av seg søkskurven er vel
helt normalt?
Med 20 meter igjen av løypa innså
jeg at figurant 2 måtte være innenfor
et ganske innskrenket område med
mindre jeg hadde gått over han.
Jeg presset hunden til 3-4 slag ut
på en lengde på maks 10 meter på
midtlinjen. På siste mulige slag hørte
jeg en helt nydelig lyd av hundebjeff.
Funn! Jeg tittet på Bjarne og Vidar og
fikk et bekreftende nikk og smil før jeg
løp ut til figuranten.

Bestått er bestått

Tilbake på midtlinja ble jeg møtt av
to håndtrykk som gratulerte meg med
godkjent patruljehund. Poengsummen
på øvelsen trenger ikke publiseres på
trykk, men bestått er pinadø bestått.
Så kurset endte på best mulig måte
for meg, med både diplom og bading.
Det hadde gått meg hus forbi at
hundeførere ikke lengre blir verdsatt
med finere middag og en aldri så liten
bankett etter den lange veien det er til
mål for oss, så det ble bestilt pizza fra
pizzabakeren på egen regning, inntatt
i bodegaen rundt sofabordet. Men en
super kveld ble det uansett, for er det
noe vi er flinke på som hundefolk, så
er det å glede seg på hverandres vegne
og feire oss selv.
Oppsummering

Når jeg nå kan oppsummere veien til
mål, så må jeg si meg veldig fornøyd.
Det ble et halvår forsinket, men med
den tilmålte tiden det var mulig å få til
trening, så kom vi veldig langt på de 3
månedene. Kvalitet på trening overgår
kvantitet, noe Dolk er et levende bevis
på. Og jeg tar ikke all æren om det
fremstår slik i denne formuleringen.
For det handler om gode kollegaer,
gode instruktører og at man er tro
mot de metoder man vet fungerer.
Det finnes ingen snarveier og man må
gå stegene på stigen trinn for trinn
uansett om et av trinnene tar uventet
lengre tid eller kortere tid for den saks
skyld.
I oppsummeringen tar jeg også med
en aldri så liten betraktning av de 3
andre jeg har trent med i noen uker
denne høsten. Ole Tor, Christian B
og Marte. Det har vært en fryd å ha
noen å trene med, og at disse 3 har
hatt en stor betydning for at jeg kom
i mål hersker det ingen tvil om. De er
tre vidt forskjellige personligheter, og

vi har hatt veldig mange gode stunder,
men også stunder hvor vi har vært
fryktelig lei, både av hundetrening
og hverandre. Noen er smørblide
på morgenen, andre mindre blide.
Noen lykkes i øvelser som den andre
mislykkes i, og vi har vel alle møtt
veggen i hver vår øvelse til tider. Da
er det viktig å spille hverandre gode
og backe opp så godt man kan. Og
det har vi klart, det er i hvert fall min
påstand.
Jeg retter uansett en stor takk til
disse 3, for alle timene vi har hatt
sammen og for kurset vi dro hverandre
gjennom.
Til slutt i oppsummeringen må jeg
nevne Texas. Oslos nåværende eldste
tjenestehund. Her er det litt bismak
fra min side når jeg tenker tilbake på
2018.
Er det riktig, det vi holder på med, i
forhold til å anskaffe hund nummer
2 når vår nåværende tjenestehund
etter boka har minst et par år igjen
i tjeneste? Når våre patruljehunder
er på sitt kanskje aller beste og mest
komplette, da skal vi bruke masse tid
og kapasitet på en arvtaker?
Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg
har jevnt over i hele 2018 hatt dårlig
samvittighet ovenfor Texas. All trening
med Dolk har gått på bekostning
av trening av Texas. Alle vakter hvor
det har vært mulig, så har Texas blitt
plassert i stallen på avdelingen og
trening med Dolk har blitt prioritert.
Texas har rett og slett ikke blitt brukt
som patruljehund i store deler av 2018
i Oslo pd.
I mitt hode er dette å kaste vekk mye
hund. En erfaren tjenestehund på 8 år
har i dag etter all sannsynlighet et par
år igjen i tjeneste, om ikke mer. Og
dette er erfaring man opparbeider seg
gjennom flere år, en unik erfaring man
ikke finner igjen i hunder som har

jobbet et år eller to i gata.
Og så putter vi disse erfarne hundene
i stall, i bur eller på kennel for å
kunne stå klar med en godkjent
grønnskolling den dagen gamlefar
fyller 10 år?
Spør du meg er dette en måte å drifte
hund på som verken er særlig smart
eller fornuftig. Hva alternativet skal
være har jeg ikke noe bastant svar på,
men det er som beskrevet en bismak
over 2018 for meg til tross for at jeg
godkjente en ny hund.
Texas var både i stand til og hadde
gjort seg fortjent til fullverdige år i
tjeneste etter fylte 8, men med dagens
ordning ble det ikke slik. Og jeg tror
ikke jeg er den eneste eller den første
hundeføreren som føler på nettopp
dette, at gamlehunden har mye
mer igjen å gi, og at man starter en
pensjoneringsprosess altfor tidlig slik
det er lagt opp i dag.
Idet jeg ble gratulert med godkjent
hund på Sæter, var en av de første
tankene mine at nå er det helt over for
Texas. En lei tanke som var vanskelig
å forsone seg med. Han fyller snart 11
år og det er minimalt med skavanker.
Om noen, så er det manglende fysisk
trening de siste månedene.
Jeg kommer nok en gang til å skrive
en lang artikkel om livet med Texas,
både på jobb og privat. Det har vært
en innholdsrik reise. Han holder ennå
koken, og kommer til å gå av som
en fullverdig patruljehund om et par
måneder uten en eneste sykemelding
eller fraværsdag i løpet av sine snart 8
år i tjeneste for Oslo politidistrikt.
Og frem til da, så får grønnskollingen
innfinne seg med å stå litt på stall
eller i bilen, for nå er det Texas sin tur
igjen, de siste ukene i 2018 er hans.
Det skylder jeg han.
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VORE SANSER
Alle dyr har sanser. Hunden har ligesom os 6 sanser.
- AV BILLE -

Jeg har sat et skema op på
menneskers og hundes prioritering
af sanserne.
Sansernes prioritering.
Øverst er vigtigst biologisk set:

Det er:

1.
2.
3.
4.
5.

Se (synssansen)
Høre (høresansen)
Smage(smagssansen)
Lugte (lugtesansen)
Føle (følesansen)

Sanserne har dog forskellig
prioritering afhængig hvilket
dyr vi taler om. Hunde kan for
eksempel lugte kød og dyriske
dele meget bedre end de kan lugte
planter. En ko kan meget bedre
lugte planter end den kan lugte
dele fra dyr. Det er evolutionen
op gennem tiderne som har lavet
denne udvikling.
Sanserne har også en individuel
og vidt forskellig betydning for
dyr og mennesker. Spørger man et
vist antal mennesker hvilken sans
de mener er den vigtigste for os
mennesker så svarer de fleste at det
er synssansen. Spørger man så de
samme mennesker hvilken sans de
mener er den vigtigste for hunden
så svarer de fleste at det formentlig
er lugtesansen. Ingen af svarerne
er rigtige hvis man ser biologisk
på det. Følesansen er den vigtigste
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Mennesker
Følesansen
Lugtesansen
Smagssansen
Høresansen
Synssansen

Hunden
Følesansen
Smagssansen
Lugtesansen
Høresansen
Synssansen

Hvis noget lugter godt for en
hund, så spiser den det med
glæde. Hvis emnet derimod
lugter ubehageligt for hunden, så
spiser den det ikke. Dette kan for
sans for både din hund og for dig. eksempel bruges i produktionen
af hundefoder. Lugter hundens
Det er nemlig følesansen man
foder godt så spiser den foderet
formerer sig med. Og man får
med glæde. Et for hunden måske
meget mere ud af at berøre
en genstand end at se et billede af ikke helt optimal foder/snaks kan
derfor spises med glæde selv om
den samme genstand. Tænk for
eksempel på en mor som går rundt det måske ikke er det allerbedste
at give hunden at spise. Omvendt
i en legetøjsforretning sammen
med sine børn. Børnene vil gerne er det hos os mennesker. Lugter
pille/tage og lege med legetøjet og du til en ost der ikke lugter godt,
så spiser du den alligevel hvis den
hvis moderen så siger til børnene
at det må de ikke så bliver de kede smager godt.
Til tider kan denne biologiske
af det. Det er følesansen som er
mest intens for os. Hvis du hører prioritering godt volde en del
besvær for både dig og mig. Hvis
et kæmpe brag så bliver du mere
du har puttet medicin i hundens
forskrækket end hvis du ser et
flot lyn. Ser du et billede af noget mad og hvis den ikke kan lide
lugten af medicinen, så spiser
ganske ulækkert så vil det være
den ikke maden eller sorterer
endnu mere ulækkert for dig at
lugte til det samme emne. Det vil medicinen fra og tabletterne ligger
dog helt og ganske forfærdeligt for tilbage i skålen. Omvendt kan
dig at skulle smage på det samme noget der lugter godt også være til
stor gene for hunden. Det ses til
meget ulækre emne.

tider når en hund spiser afføring
fra katte. Hvis der er duftstoffer i
kattens foder som går hele vejen
igennem katten og ud bag med
afføringen så lugter denne katte
afføring godt for hunden og så
lærer den at spise katte afføring.
Hos hvalpe kan dette være helt
ekstremt. Hvalpe ved egentlig
ikke hvad mad er blot at hvalpen
er sulten og så spiser hvalpen det
der lugte godt eller er interessant
at smage på fordi det lugter
spændende. På det røntgenbillede
som jeg har vedhæftet denne
artikel, var der over 50 sten i
denne lille schæferhvalps mave.
De kom alle ud ved hjælp af
medicin og hvalpen blev derfor

ikke opereret. Den blev senere en
stor flot og dygtig politihund i
Danmark.
Lugtesansen og smagssansen er
både hos os mennesker og hos
hunden koblet sammen. Kan du
ikke lugte så godt så kan du heller
ikke smage så godt. Du kender
det måske fra når du er forkølet.
Forkølelsen sidder kun i de ovre
luftveje og næsen og alligevel kan
du ikke smage noget så længe at
du er forkølet.
Har du fået et ægte ”whiplas” det
vi også kalder et piskesmæld efter
for eksempel en bilulykke så kan
du risikere hverken at kunne lugte
eller smage mere. Har du i en
periode nedsat lugtesans så smager

maden også anderledes.
Helt det samme gælder for din
hund. Og det forhold at din
hunds lugtesans er enorm god,
betyder at en forkølelse eller for
eksempel næsemider kan blokere
lugtesansen ganske alvorligt.
En hund der ikke kan lugte, viser
ofte ingen tegn på sygdomme
i næsen eller munden så
længe sygdommene ikke er
alvorlige. Hunden arbejder helt
normalt, men finder intet. I en
øvelsessituation opdages dette let,
men i en skarp situation kan dette
være til stor gene for arbejdet.
Rigtig god sommer
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Rasfare
Oppdraget startet ved 0200 tiden på den nye jernbane stasjonen
i Holmestrand, som ligger inne i fjellet i sentrum av byen. En mannsperson
hadde tatt seg inn i en heissjakt som er beregnet på å frakte folk fra toppen
av Holmestrand og ned til jernbanestasjonen i anlegget. Vedkommende
ble filmet av et overvåkningskamera.
- AV ØYVIND

Fjellet i Holmestrand er som kjent
meget bratt (opp mot 70 meter høyt)
og det har til tider vært ustabilt opp
imot rasfare. Fjellet strekker seg fra
Byen og nordover langs Oslofjorden
ved den gamle E-18.
Idet patruljen ankom stedet etter ca. 30
min, hadde vedkommende forsvunnet
innover i spor traseen på stasjonen.
Tunnelen strekker seg ca. 12 km
nordover mot Sande med spor i begge
retninger. Vedkommende hadde
mest sannsynlig løpt denne veien. Jeg
var på stedet sammen med to andre
kollegaer og hunden førte oss nordover
i tunellen. Etter å ha forsikret oss om at
togtrafikken var stanset, startet vi å løpe
langs traseen på et lite " fortau" som
skilte oss fra sporgangen.
Inne i tunnelen er det laget
nødutganger på hver 1,5 km som skal
kunne evakuere folk ut av fjellet ved

-

eventuelle ulykker / hendelser. Disse
fører ut av fjellet mot øst og ender ut
ved gamle E-18.
Etter å ha tilbakelagt ca. 3 km med
løping, fikk vi beskjed via togledelsen i
Drammen om at det hadde blitt utløst
en alarm på en av nødutgangene ca. 1.5
km lengre fremme.
Døren som alarmen var utløst ved
fører ut på en evakueringsvei nord
for Holmestrand. Det er rundt 300
meter ned til hovedveien mot øst og en
stupbratt fjellside på ca. 40 meter mot
vest. Området fremstår som øde med
noen hus i nærheten.
En annen patrulje ble sendt til
stedet for å eventuelt fange opp
vedkommende som kom ut av fjellet.
Vi fortsatte og var på fremme ved
nødutgangen etter ca. 10 min. Den
andre patruljen var på utsiden og møtte
oss idet vi kom ut av fjellanlegget. De

hadde ikke sett noe til vedkommende.
Vi bestemte oss for å starte et spor søk
på utsiden idet vi ble oppmerksomme
på lyder i terrenget 30 meter unna,
som kunne indikerte at noen beveget
seg. Vi tok oss inn i terrenget som førte
opp mot den stupbratte fjellsiden. Det
var mørkt på stedet og ca. 100 meter
i luftlinje fra der vi startet og inn til
fjellsiden.
Vi hørte fremdeles lyder av kvister som
knakk og anropte at vedkommende
skulle stanse. Terrenget var ulendt med
en bratt skråning, samt at det lå mye
nedfall som gjorde det vanskelig å ta
seg frem.
Idet vi sto helt oppunder fjellkanten
som strakk seg 20-30 meter loddrett
opp, gjorde kollegaen min meg
oppmerksom på at vedkommende vi
forfulgte var i overhøyde og kunne
kaste steiner ned på oss.
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Første stein

Etter noen få sekunder kom den
første steinen på vel 10 kg dundrende
mellom trærne og landet en meter
bak meg. Den neste steinen landet
mellom meg og min kollega. Vi
meldte da på sambandet at vi måtte
trekke oss ut av området, da faren for
å bli truffet var meget stor.
Vi fulgte fjellet tilbake (ca. 50 meter)
i motsatt retning for å unngå å bli
truffet. Vi hørte at det falt ned steiner
i området vi hadde oppholdt oss i
og oppfattet at vedkommende tok
seg nordover langs fjellet vekk fra vår
posisjon.
Det tok kanskje to minutter før vi var
tilbake i overkant ved nødutgangen
der vi kom ut av fjellet. Vi hørte
fremdeles at det kom steiner ned fra
fjellet. Plutselig hørte vi et voldsomt
brak og forsto raskt at store deler
av fjellet raste ut der hvor vi hadde
oppholdt oss for få minutter siden.
Det viste seg i ettertid at det dreide
seg om 2000 tonn med stein, som
hadde løsnet fra fjellsiden. Noen av
steinene var på størrelse med en bil.
Vi var på dette tidspunktet sikre på
at vedkommende vi hadde fulgt etter
hadde utløst skredet. Området ble
deretter ansett som meget farlig å
bevege seg i, og et See King helikopter
tok seg inn i rasområdet for å søke
etter vedkommende.
På toppen av fjellet ligger det
flere eneboliger hvor beboerne
hadde opplevd skredet som meget
ubehagelig. De beskrev det som om
huset deres var i ferd med å rase ut.Vi
fortsatte med spor søk i flere timer
for evt å avdekke om vedkommende
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hadde kommet seg ut av området.
Vi fikk ingen resultater av dette.
I etterkant ble området avsøkt av
mannskaper fra hundetjenesten i
Oslo med spesialkompetanse på ruin
søk. De fikk ingen markeringer i
området. Geologer som undersøkte
stedet i ettertid konkluderte med
at skredet var selvutløst og startet
på toppen av fjellet. Fjellpartiet er
ustabilt og det har gått flere ras langs
fjellkjeden tidligere. Mye nedbør
og lave temperaturer kunne ha en
medvirkende årsak til raset.
Det vi trodde var en gjerningsperson
og bevegelser opp mot fjellpartiet
viser seg mest sannsynlig å være
starten på raset og evt et dyr som
beveget seg i terrenget samtidig.
For oss som opplevde situasjonen
klarer vi ikke helt å slå oss til ro med
at alt dette var tilfeldig. Fjellet har
stått i 300 millioner år og alt dette
skjer på et gudsforlatt område midt på
natten, minutter etter at noen har gått
ut en nødutgang fra fjellet!?
Mannen vi søkte etter er heller ikke
identifisert ut ifra bilder, og det har
ikke kommet inn noen savnetmelding
fra det aktuelle tidsrommet.
Så da er vel verden tilfeldig…..
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SAMVIRKE SØK
OG REDNING KURS
– SPS 42 - STARUM LEIR
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Høsten 2018 fikk jeg videresendt invitasjon til det nye Samvirke søk
og redningskurset til Sivilforsvaret. Jeg har hørt mye skryt om samvirke kursene
deres, men jeg hadde ikke tenkt at jeg noensinne skulle delta på de selv.
- AV THOMAS -

Jeg liker å være ute i søksteig og arbeide
med hunden, men som med så mye
annet i livet, blir det som før var sorthvitt nyanser i grått. Som hundefører
i Sør-Øst Politidistrikt ender en
dessuten ofte som fagleder søk i KO.
Selvfølgelig etter at de umiddelbare
hundesøk er utført og i kombinasjon
med at en er flere hundeførere der.
Personlig så jeg kurset som en
naturlig påbygging av studiet innen
redningstjeneste fra PHS/Sæter.
Det ble søkt igjennom distriktet,
søknaden ble anbefalt og vi var to
deltakere fra Sør-Øst Politidistrikt
- Kari fra innsatslederne og jeg fra
hundetjenesten.
I forkant av kurset fikk vi god
informasjon fra kursleder. Det ble
gitt hjemmelekser og alt i alt var
forventningene før kurset store.
Søndag i første uke av desember dro
tjenestehunden Azlan, Kari og jeg i
hundetjenestens Ford Connect.
Det var en fin kjøretur igjennom Oslo,
forbi Gardermoen og langs Mjøsa
mot Gjøvik.
Vi ble søndags kveld møtt av
vakthavende befal i leiren og fikk
utdelt nøkkelkonvolutt og nødvendig
informasjon. Det var til og med
tilrettelagt med kveldsmat slik at en
ikke skulle legge seg sulten. Skulle
nesten tro de hadde hatt politifolk på
kurs der før. Et solid førsteinntrykk!
Utav kursinnkallingen visste jeg at det
var en fin blanding av deltakere. Det
var deltakere fra Sivilforsvaret, Røde
Kors, Speidernes Beredskapsgrupper,
hundeførere og innsatsledere fra
politiet. Totalt var det kalt inn
18 deltakere.
Mandag morgen klokken 0800 satt
vi som tente lys. Noen kjente fjes,
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men stort sett nye fjes. Først formell
kursåpning ved leder av Sivilforsvarets
Kompetansesenter. Deretter
forløp mandagen med tradisjonell
klasseromsundervisning. Gjennomgang
av organisering og prinsipper av den
nasjonale beredskap med forankring
i gjeldende lover/regler/håndbøker/
veiledere mm.
Etats- og organisasjonskunnskap
herunder presentasjon av
Sivilforsvaret og de i FORF (Frivillige
Organisasjoners Redningsfaglige
Forum) forskjellige ressurser og deres
kompetanse.
Tirsdagen og litt av onsdagen
fortsatte med tradisjonell
klasseromsundervisning ispedd
gruppeoppgaver. Hva er samvirke?
Bevisstgjøring av ledelse og
lederrollen (i KO), kommunikasjon,
gruppepsykologi og gruppeledelse,
ILKO metodikk, etterforskning,
emosjonell oppfølging, HMS,
søkstaktikk mm.

Kadreøvelser
Resten av onsdagen, torsdagen og
halve fredagen ble brukt til det
som jeg kjenner som kadreøvelser
– øving av KO, herunder rollespill,
situasjonsvurderinger, planlegging,
bruk av ledelsesverktøy i KO og
meldingsgang inn/ut.
Øvelsene var lagt opp ved at
kursdeltakerne var delt i 4 grupper.
Gruppene var blandet slik at en fordelte
kursdeltakerne bredest mulig – hvilket
ga samvirke og grunnlag for bedre
forståelse og læring. For meg blir det
best utbytte om sammensetningen
av KO er så reell som mulig. Altså
at FIG leder er tjenestegjørende fra

Sivilforsvaret, at ressursleder for
frivillige kommer fra de frivillige osv.
To og to grupper «spilte mot
hverandre». Den ene gruppen var
ILKO med rollefordeling og den andre
gruppen var spillstab. Kursledelsen
styrte øvelsene/spillet og hadde
observatører i gruppene som var ILKO.
De ulike casene hadde forskjellige
læringsmål/øvingsmoment og
intensiteten ble skrudd opp etter hvert
som mestringen i ILKO økte. Etter hver
gjennomføring ble gruppen evaluert
av «følgebefalet». En fikk frem hva
som fungerte bra og hva som hadde
forbedringspotensialet og hvorfor.
Totalt sett var det utrolige lærerike
dager. Høyt faglige innhold og dyktige
dedikerte instruktører med bred
erfaring innen søk etter savnet person.
Foruten Sivilforsvarsinstruktører var
det instruktører fra Politiet og fra Røde
Kors.
Den «tverretatlige» sammensetningen
på et samvirke kurs er etter min
mening viktig. Det gir økt forståelse for
hverandres kapasiteter, arbeidsmetoder
og tankesett.
En lærte seg også å kjenne de enkelte
kursdeltakerne og fikk innblikk i
problemstillinger og løsninger fra andre
deler av landet. Fra Kirkenes i nord til
Grimstad i syd.
Dagene gikk ganske fort for intensiteten
og engasjementet var høyt. Noen dager
varte lengre, men stort sett var det
fri ved middagstider. I tillegg til den
formelle læringen innenfor oppsatte
timeplan, bød også ettermiddagene
og kveldene på erfaringsutveksling og
muligheten for økt forståelsen.
Det jeg spesielt tar med meg videre fra
Samvirke søk og redning - SPS 42 er:
Veilederen gir oss felles forståelse for

søk etter savnet person. Herunder at
de frivillige organisasjonene, Politi,
Sivilforsvar og HRS/LRS snakker
samme språk og har de samme
prosedyrene og rolleforventningene.
En hurtig førsteinnsats etter
sykkelhjulsmodellen der sporutgang er
vurdert må tilstrebes.
Et velfungerende KO har en analytisk
og systematisk tilnærming med felles
møtepunkter/statusmøter.

For at et KO skal lede søket
hurtigst mulig til funn, er
teamarbeid/godt arbeidsmiljø, felles
forståelse, fremdriftsplan/mål og
ansvarsavklaringer viktige.
Det forventes involvering og
engasjement fra alle i KO.
Første leder på stedet må initialt kunne
lede «feltmessig» for å få ressursene
hurtig i aksjon.
Søk er dynamiske. En må ha et bevisst

forhold til at vekting, analyse og
bearbeiding av etterretning påvirker
situasjonsvurderingen. Det kan endre
søksplanen og prioriteringene, og om
det gjør det så må en være sikker på at
det er basert på korrekt avgjørelse.
Samvirke er ikke bare det som finner
sted under selve hendelsen (søket).
Samvirke i planlegging, undervisning/
trening/øvelser og etterarbeider/
evalueringer er også viktig.

PRAKTISK INFORMASJON:
Starum leir huser Sivilforsvarets Nasjonale
Kompetansesenter. Før 1967 var det militærleir på
Starum og opptil 130 hester ble huset der. I dag er
de enorme stall og ride områdene i norsk hestesenter
sitt eie, mens Sivilforsvaret har beholdt leiren og
øvrige øvingsområder.
Leiren ligger flott og landlig plassert på en høyde i
nærheten av Kapp/Gjøvik.
Starum Leir har noe av det beste jeg har opplevd
innen forpleining. Det er en fritidsmesse i
leiren, godt utrustet treningsrom og i tillegg lett
tilgjengelige turområder. Forlegningsrommene
holder en meget god standard og det er etter avtale
mulig å få tilrettelagt for hund på rom. Azlan sov

litt i bil, men etter hvert fikk vi organisert oss med
eget rom i kjelleren til han. Det meste lot seg løse og
tilretteleggingen var helt fantastisk.
Kan jeg anbefale kurset – ja absolutt. Dette er en god
investering som styrker politidistriktet og ikke minst
gjør oss bedre rustet for å hurtigst mulig komme den
savnede/nødstedte til unnsetning.
Kurset er etter min mening et kurs hvor IL så
vel som hundefører med funksjon i søks KO er i
målgruppen.
Takk til Sivilforsvaret for et særs godt kurs med
dyktige og dedikerte instruktører og stab.
Jeg slutter meg til de som roser samvirke kursene.
Løp og søk!
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SKOLEN

- ET FRISTED FOR BRUK OG OMSETNING AV NARKOTIKA ?
- AV/ ASTRID RYENG, NARKOTIKAHUNDEFØRER OG FOREBYGGER

Opp gjennom årene har det vært ulik
tilnærming til narkotikaproblematikken
knyttet til bruk og omsetning av
narkotika på skoler.
I mai 2012 vedtok Stortinget
at politiet skal få fullmakt til å drive
forebyggende virksomhet med
narkotikahunder på norske skoler.
Stortinget drøftet forslag fra
representanter fra Høyre om
bekjempelse av narkotika på skoler.
Forslaget om å be regjeringen sikre at
politiet har adgang til å gjennomføre
forebyggende tiltak med bruk av
narkotikahund (herunder skoler) fikk
flertall i Stortinget.
Videre vedtok Stortinget
enstemmig et forslag fra Venstre
om at det skal presiseres overfor politiet
at det må innhentes skriftlig samtykke
fra elevene (de som er under 16 år,
også fra foreldrene) før det kan
gjennomføres slike forebyggende tiltak
ved skolene.
Vedtak 438:

Stortinget ber regjeringen sikre
at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk
av narkotikahund, herunder
på skoler.
Vedtak 484:

Stortinget henstiller til regjeringen å
sikre at det etableres flere narkotikahund ekvipasjer til bruk for politiet
Vedtak 485:

Stortinget ber regjeringen
presisere overfor politiet at det
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Hvem
er ansvarlig
for å følge opp
Stortingsvedtaket
fra 2012?

må innhentes skriftlig samtykke
fra elever før det gjennomføres
eventuelle personverninngripende
narkotikaaksjoner ved skolene.
Vedtak 486:

Ved gjennomføring av forebyggende
tiltak med bruk av narkotikahund
må det sørges for god informasjon og
dialog om at forebyggende besøk skal
foregå innenfor reglene som gjelder for
dette, og adskilles strengt fra ransaking
av elever og deres eiendeler hvor loven
krever skjellig grunn til mistanke. Det
forutsettes at samme rettsikkerhet
gjelder for elever som for alle andre.
I Oslo ble det i samarbeid med

hundetjenesten og strategisk stab
utarbeidet en praktisk tilnærmingsmåte
til narkotikaproblematikken på skolen.
Hovedformålet var at det primært
skulle være et langsiktig forebyggende
fokus hvor politiet ikke skulle jakte
på navngitte personer. Det var basert
på reell frivillighet fra elevenes side
og hjemmelsgrunnlaget var samtykke
som var fritt og informert. Det
var viktig at politiet ikke blandet
sammen forebyggende virksomhet og
etterforskning.
Bruk av narkotikahund på skoler var
et effektivt og skånsomt virkemiddel
for å forebygge narkotikabruk blant
ungdom. Skånsomt for det var frivillig
å delta og ikke bygget på mistanke.
Effektivt fordi vi får vist ungdommen at
vi tok narkotikaproblemet på alvor og
ønsket å bidra til å trygge barn og unges
oppvekstvillkår ved hjelp av et godt
virkemiddel i narkotikahunden.
Justiskomiteens innstilling

lød som følger:
Komiteen mener det er en viktig
oppgave for politiet å begrense og
redusere bruken og omsettingen
av narkotika, og at en innsats mot
ungdom har en særlig nytteverdi
i form av å avskjære en potensiell
kriminell løpebane på et så tidlig
tidspunkt som mulig.
Komiteen påpeker at skolen skal
være en arena for trygghet og læring.
Narkotikabruk er et problem som
berører mange av samfunnets arenaer,
men rusmidlers tilstedeværelse
i skolen er spesielt alvorlig.
Den første kontakten med rus skjer
gjerne i ungdomsmiljøene, og det
er et felles samfunnsansvar å gjøre
alt for at skolen skal være en rusfri
arena. Komiteen mener derfor
forebygging av narkotikabruk og -salg
i skolen er en viktig oppgave
for politiet. Samtidig fordrer en
effektiv bekjempelse av narkotikabruk
og -omsetning i skolen en bred og
helhetlig innsats, og at politiet har
et godt tverretatlig samarbeid med
kommunale myndigheter.
Etter stortingets vedtak ble det

Narkotika er
forbudt i Norge.
Skal skolene være
et fristed
for omsetning
og bruk?
satt i verk forebyggende tiltak på
skolene rundt om i landet basert
på det konseptet som de da hadde

brukt i Oslo noen år.
Høsten 2013 stoppet imidlertid
justisdepartementet denne ordningen
etter protester fra elevorganisasjonen
som truet med søksmål mot staten.
De mente at ordningen var lovstridig
og krenkende og at den stigmatiserte
elevene.
Justisdepartementet skriver i sitt brev:
«I påvente av konklusjonene
fra evalueringen har imidlertid
departementet bedt om at bruk av hund
i politiets rusforebyggende arbeid i den
videregående skole ikke gjennomføres
ved at hunden søker på elever eller deres
eiendeler»
Vi har nå kommet til 2019. Og jeg
synes det er betimelig å spørre hvilken
evaluering det er snakk om. Hva skulle
evalueres? Hvem skulle evaluere hva?
Har det i det hele tatt blitt evaluert
noe som helst? Og hva er en eventuell
konklusjon av denne evalueringen?
Jeg har i alle fall ikke sett noen
evaluering.
Det som imidlertid står helt klart for
meg som jobber daglig med narkotikaproblematikk særlig rettet mot ungdom,
og som også har barn i den videregående
skole, er at skolen er et fristed for bruk
og salg av narkotika. OG DETTE
VET ELEVENE VELDIG GODT.
Elever bruker narkotika i skoletiden, de
omsetter narkotika på skolens område
og skolen tiltrekker seg også de som
kommer utenfra for å selge narkotika til
elever på skolene.
Er dette med på å trygge barn og unges
oppvekstvillkår og læringsmiljø?
Det hviler en handlingslammelse over
denne problematikken nå, særlig fra
foreldre, politi, lærere, sosialarbeidere og
de elevene som ikke ønsker å komme i
kontakt med narkotika.
Tidligere var det sånn at det var de litt
mindre populære, gjerne de som ingen
ville identifisere seg med og «skoletapere»

som brukte narkotika.
Denne trenden ser nå ut til å ha
endret seg.
Nå er det de kule, tøffe og populære som
bruker. De som de andre elevene vil være
sammen med.
Jeg mener at en av hovedårsakene til
dette er den legaliseringsdebatten som
har vært veldig synlig i media de siste
årene. Dette gjenspeiler seg over alt
i samfunnet, til og med hos politiet og
domstolene. ( men dette skal jeg ikke
komme inn på for det er vel egentlig
en egen artikkel for seg selv).
Vi, politiet ute i gata, snakker med
veldig mange ungdom som tror
at narkotika er lovlig eller at det
veldig snart kommer til å bli lovlig.
Skadevirkningene av narkotikamisbruk
blir bagatellisert og ungdom søker
akkurat den informasjonen de vil ha
om dette emnet.
Det å komme på en videregående skole
er litt som å sette en strek og starte på
nytt. Man kommer til en helt ny skole,
med helt nye lærere og elever. Kanskje på
en plass eller en by som man ikke bor i
en gang.
Ny vennekrets skal etableres og man skal
bygge trygge rammer rundt seg med nye
venner man kan stole på og som man
kan trives med, samtidig som man skal
ta til seg ny lærdom og kunnskap. Jeg
kjenner til flere elever som holder seg
hjemme i stedet for å være sosial med de
som de har kommet i klasse med. Det er
så mye stoff på videregående skole nå at
de ikke ønsker å involvere seg med «de
folka».
Jeg etterlyser en helhetlig plan fra
myndighetene på hvordan vi kan gjøre
skolen til en trygg arbeidsplass for
framtidens ungdom. Det er ikke sikkert
at narkotikahund er fasiten her, men jeg
tror det kan være et godt hjelpemiddel
i kampen mot narkotika.
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HUNDEFØRERNES ROLLE
I REDNINGSTJENESTE
- AV NILS JØRGEN STAMLAND -
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Torsdag ettermiddag. Fridag fra jobb. Deilig. Telefonen ringer.
Operasjonssentralen ber om hund til leteaksjon til et sted i Sør Øst politidistrikt.
Fridagen ryker og etter noen korte samtaler på telefon,
litt klargjøring av hund og utstyr er jeg på vei til stedet sammen
med solide og pliktoppfyllende Tore. Tore kjører. Som vanlig.
Til de som har lest historier her før så vet dere at Tore fortsatt mener han
er en bedre sjåfør en meg. Jeg har latt han få lov å leve i trua.
Etter at jeg i går mottok et forelegg på 5500 kr for å ha forbrudt
meg mot Vegtrafikkloven i en midlertidig 40 sone midt i en 70 sone,
får han nok bare fått vann på mølla, og mener at det bekrefter
hans forkvaklede teori om seg selv som en kombinasjon
av Michael Schumacher og Petter Solberg.
Vi raser mot stedet. Uttrykning. En jente på 17 år er savnet siden dagen før.
Mulig suicidal. Store ressurser er i ferd med å bli kalt ut.
Kittil L er innsatsleder.

Fagleder søk

I Telemark har vi over tid organisert
oss slik at det kalles ut to hundeførere
på søk og redning, hvor av en av oss
initialt fungerer som Fagleder søk. Vi
mener at vi med denne organiseringen
har lykkes i å sikre dokumentasjon
og organisere søket på en bedre måte.
Frivillige organisasjoner har gjort, og
gjør fortsatt en meget god jobb i dette
arbeidet, men det er noe tilfeldig
hvilke ressurser de kan stille til ulike
tider på døgnet.
I Telemark har vi derfor valgt å
sikre oss kvaliteten på dette ved å
utdanne hundeførere til å fungere
som Fagleder søk. Dette har skjedd
i tett samarbeid med Røde Kors,
og jeg vil hevde at samarbeidet og
organiseringen i dag fungerer ganske
utmerket. Dersom det er behov for
begge hundeførere i søk i akuttfasen
vil vi selvsagt prioritere dette, men
vår erfaring er at det er bedre bruk av
tid å nytte en av oss til organisering
i startfasen. Etter hvert kommer
den hundeføreren som har vært i
søk inn, og kan bytte. Eller at begge
hundeførere er ute og man har hjelp
av en loggfører. Vi har valgt å utdanne
et antall loggførere som kan bistå med

å føre dokumentasjon av søksarbeidet
fortløpende i kartverktøyet Base
Camp. Det vil likevel alltid være en
hundefører som bekler rollen som
Fagleder søk.
På vei til stedet ble vi enig om at Tore
skulle være Fagleder søk. I og med
at det begynte å skumre, og Tore er
bittelitt mørkredd, fant vi at dette
ville være den beste organiseringen.
Det var allerede en hundeekvipasje
som hadde gått rett i søk fra
området jenta var savnet, basert på
etterretningsopplysninger som var
kommet inn. Tanken er altså ikke
at hunderesursen skal bli sittende i
KO dersom det er andre og viktigere
gjøremål.
Fagleder søk funksjonen er også
definert inn i planverket for søk
etter savnet person på land. Her er
det ikke gitt at denne skal bekles av
politiet. Fagleder søk skal besettes på
en aksjon. Den skal besettes av best
egnet personell. Vi har valgt å mene
at denne skal besettes av politiet. Jeg
mener det er helt opplagt at det må
være slik. Redningstjenesten i Norge
er tuftet på frivillighet. Røde Kors og
andre leverer et meget profesjonelt
stykke arbeid i denne sammenheng.

Allikevel er jeg av den oppfatning at
politiet i en såpass viktig lederrolle i
en søksaksjon ikke kan basere seg på
frivillighet. Det kan ikke være tilfeldig
hvem som bekler den rollen. Det er
også nødvendig at politiet sikrer og
dokumenter søksarbeidet. Hva blir
gjort, av hvem, og til hvilken tid. Her
har vi forsømt oss gjennom årene slik
jeg ser det.
Som Fagledersøk kan du fort
disponere et voldsomt antall
søksmannskaper som du skal sette
inn på rett sted til rett tid. Om man
bruker denne tiden feil, vil det i verste
fall føre til at liv kan gå tapt, i beste
fall bare at det koster uforholdsmessig
mye mer penger enn det trenger å
gjøre. Det er viktig for meg å si at
Røde Kors spesielt og også Norsk
Folkehjelp leverer meget godt i denne
rollen. Midt poeng er at vi ikke kan
lene oss på dem. Organiseringen og
arbeidet i KO skal selvsagt være i
tett samarbeid med frivillige, men
det er politiet som skal sitte med det
overordnede ansvaret. Det handler
om å bevisstgjøre oss selv på det
ansvaret vi faktisk har, og jeg mener
definitivt at innsatsleder vil være tjent
med slik støtte for sitt arbeid.
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Denne modellen er hentet fra «Veileder for søk etter savnede på land.»

det samsvarer med planverket
for øvrig.
Da vi ankommer plassen jenta
er savnet fra, går Tore rett i gang
med planleggingen av søket. Jeg
bistår noen minutter før jeg går
ut i en tildelt teig. Jeg skjønner på
innsatsleder Kittil at han er godt
fornøyd med at vi bekler rollen som
søksplanleggere, slik at han kan
konsentrere seg om andre ting. Røde
Kors har ikke ved denne anledning
personell som er kvalifisert til å bekle
rollen heller, men vi samarbeider tett
og godt med denne i planleggingen.
Funn

PHS har laget en utdanning som jeg mener skal gjøre hundeførere i stand
til å bekle rollen som Fagledersøk.
Følgende er hentet fra studieplanen
for denne utdanningen:
Redningstjeneste er en av de viktigste
og mest krevende oppgaver politiet
blir satt til. Politihunden er i den
forbindelse et svært viktig verktøy
for å redde liv. Ekvipasjen må i slike
oppdrag som regel samarbeide nært
med andre samvirkeaktører. Dette
har to sider. Man skal ivareta rollen
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som fagleder i innsatsleders KO
(kommandoplass), samtidig som man
skal arbeide operativt som hundefører
i en redningsaksjon.
Dette er en utdanning for
hundeførere i politiet med
redningstjeneste. Utdanningen er
10 studiepoeng. Jeg mener PHS bør
endre beskrivelsen til å være Fagleder
søk, ikke bare fagleder. Dette slik at

På vei ned i den søketeigen jeg
er tildelt, merker jeg at hunden
viser voldsom interesse opp i et
skogsområde, en skogkledd li langs
veien. Den 17 år gamle jenta har på
dette tidspunktet vært savnet i over
ett døgn. Jeg ser oppover i lia og
ser det jeg tror er en husklynge noe
lengre opp. Jeg antar at det er det som
er grunnen til at hunden har fattet
interesse. Jeg velger likevel å gå opp til
husene for å sjekke ut. Det viser seg at
dette var hytter og de står tomme. Jeg
synes det er litt rart at hunden trekker
meg opp dit, så jeg velger å slippe han
løs i skogkanten. Han løper oppover i
lia, og blir borte en stund. Etter hvert
kommer hunden tilbake. Jeg synes
han virker litt rar. Han viser med hele
seg at det er noe av interesse oppover i
skogsområde.
Jeg tenker kanskje at det kan ha vært
letemannskaper der oppe som har
tråkket litt i skogen og laget noe fert,
men jeg velger likevel å motivere han
for å løpe ut igjen. Det er tydelig
at han har noe i nesa. Jeg sender
hunden av gårde, og blir stående
på hyttetunet. Nå forsvinner han
helt for meg. Heldigvis har jeg satt

på han GPS halsbåndet, så jeg ser
at han forsvinner lengre og lengre
oppover den skogkledde lia. Det er
nå blitt kveld og begynt å skumre.
Etter en stund hører jeg bjeffing lang
oppi lia. Hunden markerer for at
han har funnet noe. Jeg løper alt det
jeg makter oppover lia etter lyden.
Bjeffingen vedvarer og tiltar i styrke.
«Bli der du er» tenker jeg, og håper
på at høyere makter kan overføre
mine tanker til hunden. Etter en god
spurt kommer jeg opp i ei steinur.
Jeg ser hunden står og bjeffer mot ei
jente med langt lyst hår som ligger
med hodet mot en stein. Jeg ser
umiddelbart at det er mye blod på
stedet, men jeg konstaterer raskt at
jenta lever. Jenta har et dypt kutt
i håndleddet og har tatt mye
medisiner.
Jeg får meldt fra til Tore om funnet.
Tore soper med seg det han finner av
medisinsk personell og førstehjelpere
og ankommer stedet bare noen
minutter etterpå. Jenta blir fraktet
ut. Tilstanden blir beskrevet som
kritisk, og hun blir lastet direkte inn i
politihelikoptret og fløyet til sykehus.
Hun overlever. Jeg vil hevde det var
takket være en dyktig søksleder som
satte inn resursene riktig, og en
politihund som viste selvstendighet,
mot og arbeidslyst til å forsere den
kronglete lia og ta seg fram til den
savnede.
Jeg håper vi sammen kan jobbe for
at hundeførere skal gis ferdigheter,
kunnskaper og holdninger som gjør
oss kapable til å bekle rollen Fagleder
søk. Jeg mener vi er en viktig resurs
i denne sammenheng. Jeg mener
det ikke er uforenelig i forhold til
bruk av hunderesursen om vi gjør
det riktig, og jeg mener det vil gi oss
god legitimitet i en stadig mer prøvet
organisasjon.
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