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Redaktøren har ordet

I skrivende stund er min sommerferie 2018 akkurat 
slutt og det skal bli greit å komme i gang på jobb 
igjen. Sommeren her på Vestlandet har vært stikk 

motsatt sommeren 2017, da vi druknet i regn. I år har 
vært den tørreste sommeren siden 1947, som i resten 
av Norge.

Dette er tredje utgave av Politihunden 2018 og vi har 
vært så heldige å få trykke en artikkel fra  NPHL`s 
pensjonistforening, ved Geir N. Halvorsen. Her kan 
dere lese om streik på 60- tallet og biljakt med dyna-
mittkubber som ble kastet mot politiet. Det er fasci-
nerende å lese om arbeidsforholdene for hundeførere 
på 60- tallet sammenlignet med dagens organisering 
og kompensasjon. Takk til NPHL`s pensjonistforen-
ing for kjekk og interessant lesing.

Utover dette er det Bergen og Trøndelag politihun-
delag som har bidratt med kjekke artikler. Her kan 
dere lese om alt fra sporfanger, kurs hos Forsvaret, om 
Frontex og andre kjekke oppdrag. 

Vil nok en gang takke Bille som alltid leverer interes-
sante og lærerike artikler😊

I år arranger Oslo NM for patruljehunder og Busk-
erud arrangerer NM for narkotikahunder. Jeg har 
meldt meg på sistnevnte, så får vi se hvordan det går. 
NM er god trening for både hund og fører, og ikke 
minst en fin arena å treffe gode kollegaer på. Ønsker 
arrangørene lykke til med mesterskapene.

Leiv Kjetil
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På kalenderen står det nå mandag 6 august og de aller 
fleste har gjort unna ferien, det er alltid greit å kunne 
krysse av at man har fått unnagjort den i år også. Selv 

har jeg 2 uker igjen jeg skal prøve å nyte de så godt jeg kan. I 
vår digitale verden er det ganske lett å følge hva andre venner 
og bekjente gjør i løpet av sommeren. Facebook, Snapchat og 
Instagram har aldri ferie og det dukker stadig opp nye bilder 
som viser hvor fint alle har det på ferie.

Denne sommeren har jo som alle vet vært utrolig fin, vær-
messig, og for oss som har noen hunder vi må tenke på litt 
ekstra utfordrende. Den «ekstreme» varmen har vært en på-
kjenning for hundene våre. På Facebook har det blitt delt 
mange lenker som beskriver f. Eks hvor varmt det blir på 
forskjellige underlag for potene til hunden, hvor fort en bil 
uten åpne vinduer varmes opp, hvor mye giftige alger det 
produseres i vann og hva vi hundeeiere alltid må tenke for at 
hundene våre skal være friske og raske.

Alt dette fikk meg til å tenke litt. Jeg har selvsagt aldri vært 
bekymret for at vi hundeførere i politiet ikke tar vare på hun-
dene våre, men det som slo meg når jeg så alle de fine innleg-
gene fra kollegaer på Facebook var følgende: Våre hunder får 
jammen vært med på mye de også. Tjenestehundene våre til-
bakelegger utallige mil på fjellet, de besøker Besseggen, Pre-
kestolen, de dypeste skoger, de står fremst i båten og sjekker 
etter skjær, de hopper gladelig ut i vannet fra stupebrettet og 
de prøver å sitte rolig midt i en liten kano.

Det jeg vil belyse her er at vi som hundeførere i politiet all-
tid tar hensyn til hundene, så også i ferien. Ferien blir ofte 
lagt opp slik at hunden kan bli med. Det er litt variasjon i 
de forskjellige politidistriktene, men de fleste hundeførerne 
får dekket kennel opphold i ferien sin. Det er ikke alle som 
benytter seg av dette da de ønsker at hunden også skal ha det 
sosialt og feriere sammen med familien. Selvsagt er det man-
ge som setter hunden på kennel når de skal ut å fly eller reise 
til steder en hund absolutt ikke har noe å gjøre. 

Det forholdet vi har til våre tjenestehunder er meget godt og 
profesjonelt, men vi er selvsagt utrolig glad i hundene våre 
og ikke bare når vi er på jobb. Det gir oss noen utfordringer 
i hverdagen og på ferie. Har du tenkt på at det ikke bare er å 
ta med en tjenestehund overalt? Vi har et stort ansvar som vi 
må tenke på hele døgnet. Hva gjør du på vei over Besseggen 
og narkotikahunden din får kanon melding / markering på 
bukselomma til han som går foran deg? Han har med seg 5 
gram hasj han og turfølget skal kose seg med når de kommer 

over på andre siden. 
Gidder du å ta fram 
skiltet ditt når du har 
mere enn nok med 
å overvinne høyde-
skrekken?

Du tar med deg patruljehunden din på stranda, men fin-
ner fort ut at å legge seg midt på er et dårlig valg. Små barn 
sparker fotball og jakta hos hunden din er kjapt i gang, den 
ballen mister fort luft i møtet med tenna til hunden. Videre 
kan du ikke slappe av, det er jo ikke noe morsomt hvis et 
barn plutselig trigger forsvaret til hunden. Så enden på visa 
er at du legger deg helt i ytterkant av standen eller finner deg 
et sted du kan være alene med familien.

POD (Politidirektoratet) har bestemt at alle fremtidige tje-
nestehunder i politiet skal være statseide på lik linje med 
hundene i tollvesenet og kriminalomsorgen. Inntil nå har vi 
selv eid hundene og «leid dem ut» til vår arbeidsgiver. Det 
skulle utarbeides / forhandles frem en ny og sentral hundeav-
tale som skal regulere der meste ang våre tjenestehunder og 
hundeholdet. Partene klarte ikke å bli enige slik at det pr nå 
er brudd i forhandlingene. Hvordan dette ender vet jeg ikke, 
men vi får håpe at det blir litt bevegelse mellom partene etter 
sommeren.

Det jeg prøver å belyse med dette innlegget er at vi som er 
hundeførere i politiet gjør en fantastisk innsats med arbeids-
verktøyet til arbeidsgiveren (POD) helt gratis på fritiden vår. 
Vi tenker tjenestehund 24 timer i døgnet og det igjen medfø-
rer et meget godt samarbeid og resultater på jobben også. Jeg 
skal ikke dra dette noe lenger nå, men vil som sagt gi masse 
ros til alle hundeførerne våre som passer godt på hundene 
sine i sommervarmen. Vi håper på enighet til slutt og en ny 
og god avtale alle er fornøyde med.

Høsten står for døren og det betyr Norgesmesterskap for po-
litihunder. Oslo arrangerer for patruljehundene og Buskerud 
er vertskap for de med narkotikahund. Det er mange som 
har trent godt gjennom sommeren og arrangøren har ikke 
kunnet slappe av helt de heller.

Jeg ønsker alle deltagere og arrangører lykke til og så kan du 
lese om hvordan det gikk i neste nummer av dette bladet.

Rune

Politihunden nr 3-2018 

Lederen har ordet
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lysløypa. Det betyr når det regner, eller etter at

det har blitt mørkt. Eller klokka fem om

morgenen. Skikkelig digg å løpe med hund altså.

Men jeg vet det er godt ment,Varg. Jeg vet du

bare er sånn med meg. Du er ikke sånn med

Tore. Du er kanskje ikke like redd for at han skal

bli voldtatt?

I lys av dette, må jeg jo også skryte av deg så

ikke folk skal tro du er helt ko-ko. Du har vært

på besøk i barnehagen til ungene våre. Der

fanget du bøttetyven Nils Jørgen (kanskje ikke så

rart han trenger å stjæle leker fra barnehager –

han har jo himla mange unger). Ungene var helt i

hundre, og alle fikk de lov å klappe deg. Da er

du på ditt fineste. Så rolig og god. Når jeg tenker

meg om så har du i grunnen mange ulike

personligheter inne i den svære, hårete kroppen

din.

Den yngste lillebroren din er ferdig med å lese

bok på senga. Han er ikke spesielt interessert i å

se på Ipad på senga heller. Neida, han vil høre

historier om deg, om deg og Tore og alle

eventyrene dere har vært på. Det har jo blitt en

del om gjennom. Du har fanget tyver, og du har

reddet kalde, redde folk som har gått seg vill i

skog og mark.

Du er gæren,– og du er svær, – og klønete.

Men kjære, fine Varg. Du er så fantastsisk snill og

flink. Og bortsett fra at du har prøvd å spise opp

kjellertrappa vår, er du min sønn, og en viktig del

av vår lille flokk. Takk for at du er den hunden

du er, og for den fantastiske jobben du gjør hver

gang du er på et oppdrag. Jeg er stolt av deg!

Kos og klem fra mammaen din!
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«Hundestreiken» i Oslo-politiet på 60-tallet

I Oslo var det en periode midt på 60-tallet dårlig

stemning blant hundeførne.  I tillegg til manglende

organisert tjeneste hadde de kun en gammel,

brukt «svartemaja» å kjøre patrulje med.

På et medlemsmøte i OPTK den 22.8.63 ble

det fremmet forslag om å trekke hundene, hvis

forholdene ikke bedret seg.  Allerede den

17.09.63 kunne styret meddele at ny patruljebil

nå var innkjøpt og ville stå klar om en måned.

Dette var en sivil Volvo Duett stasjonsvogn, inn-

redet med hundebur og det hele, i henhold til

krav fra hundeførerne.  

Nå kom den første «175-Hundepatruljen» på

hjul.  Det var et fremskritt, men alt var ikke som

det skulle.  Fortsatt manglet en god organisering

av tjenesten.  Hundeførerne hadde fremmet et

krav om egen hundeavdeling.  Det lot vente på

seg.

I mellomtiden skjedde det noe i mars 1965

som fikk tålmodigheten til å ta slutt.  Hunde-

førerne ble på dagtid satt til å regulere trafikk i et

av byens store trafikkryss, i stedet for å gjøre 

tjeneste med sine hunder, som måtte bli hjemme.

På et møte den 22.03. 65 vedtok et flertall av

hundeførerne å trekke sine hunder fra tjeneste,

og den senere omtalte «Hundestreiken» var et 

faktum.

Kravene for å gå tilbake var klare.  Man ønsket

en egen avdeling og organisert tjeneste med

hund.  I dagspressen ble det fokusert på manglende

godtgjørelser og økonomi som årsak til streiken.

Dette var i realiteten ikke grunnen til aksjonen.

Hundeførerne ville rett og slett få lov å tjeneste-

gjøre med hundene under ordnede forhold.

Etter mange og lange drøftelser løste saken

seg.  Streiken ble avblåst den 16. mars 1966.

Hundepatruljen var på jobb igjen!  Hva hadde

man oppnådd etter ett års «hundestreik»?  

I realiteten hadde man fått til ganske mye.

Ikke egen avdeling riktignok, men politiførste-

betjent Arne Lein ble tilsatt som den første leder

og sjef for «Hundepatruljen», som sorterte under

ordensstyrken ved Hovedpolitistasjonen på

Møllergaten 19.

Her fikk han sitt eget kontor, og hundene fikk

sine vel fortjente hundestaller i kjelleren.  Bærbare

radiosett til bruk i tjenesten og fryseboks for

oppbevaring av hundemat, ble innkjøpt.  I tillegg

ble det gått til innkjøp av enda en Volvo Duett,

ferdig innredet som hundebil.

Dette var en vitamininnsprøytning for mange

hundeførere som hadde slitt med i det hele tatt å

«få lov» til å ta hunden med på jobb.  Det hadde

ved siden av de tjenestelige problemer vært mye

«bråk» om hundehår og hundelukt i biler, vakt-

Tilbakeblikk
NPHLs pensjonistforening

ved Geir N. Halvorsen 
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J
eg var på Hundetjenesten fra opprettelsen i 

mars 1966 til 1. februar 1975, altså i ca ni år.  

Tjenesten ga meg mye, og det var mange 

spennende og morsomme episoder som 

skjedde, både på patrulje og treningene. 

I en lang periode hadde jeg Nils Skarning som

fast makker.  På en måte var vi Knoll og Tott, men

vi trivdes veldig godt i lag og lærte hverandre å

kjenne på en helt spesiell måte.  Det var ikke ofte

det var nødvendig å gi hverandre beskjeder, vi

kjente hverandres sterke og svake sider.

rom og på piket.  Hundeførerveteranen Otto

Preiss uttalte i harnisk en gang at «bikkjene våre

blir jo slått ut med vaskevannet».

Nå ble det endelig ordnede forhold for hunde-

førere og hunder.  Dette var starten på en

utvikling som skulle danne modell for hunde-

tjenesten i mange av landets politidistrikter i

ettertid.

Til dette nummer av bladet har en av dem som var aktive hundeførere i Oslo på denne  tiden, Roar
A. Lien, oversendt en artikkel om et oppdrag fra sin periode ved «175-Hundepatruljen» med
hunden King.

En historie fra «gamle» dager på Hundetjenesten

Roar A. Lien og Nils G. Skarning med tjenestehunder. Den første Volvo Duett i bakgrunnen

9
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Dessverre døde Nils altfor ung.  Det hadde vært

fint å bli kjent med ham på nytt i Norsk

Politihundelags Pensjonistforening. 

Så over til historien jeg har blitt bedt om å

skrive noen ord om:  Jeg kjørte bilpatrulje 175

(Hund) sammen med politikonstabel Nils

Skarning torsdag 11. mai 1967 på tjenestesettet

kl 00–07.

Slik startet sannsynligvis rapporten som ble

skrevet i ettertid, korrekt og nøkternt slik vi

hadde lært det på «Akademiet».  Politirapporter

er alltid kjedelige, så jeg velger å bruke et mer 

folkelig språk.

Vi fikk melding om at det var innbrudd i

Samvirkelaget på Tveita og satte kursen dit.  I

Lavrans vei møtte vi en Volkswagen transporter

omgjort til campingbil.  «Der er de», sier jeg til

Nils.  «Err’u gær’n», sier Nils.  Ingen «slabbedasker»

kjører i sånne biler.  Imidertid svinger jeg over

mot bilen for å sjekke nærmere.  Den gasser på

og stryker langs sida på bilen vår.  «Det var nok

dem, ja», kommer det tørt fra Nils.  Vi «brekk-

svingte» i veien og tok opp jakten samtidig som

vi orienterte LK.

Vi fulgte etter bilen over Oppsal, Bøler,

Bogerud og til Lambertseter.  Her ble fluktbilen

avskåret av en annen politibil.  Jeg løp derfor bort

til bilen for å forsøke å få ut føreren.  Døra var

låst, så jeg knuste ruta for å bruke det innvendige

dørhåndtaket. 

I det jeg får handa på innsiden, låser føreren

handa mi og gir gass.  Han kjører på den andre

politibilen mens jeg delvis løper og delsvis slepes

langs bilsiden.  For å klare å styre bilen må han

slippe meg, og jeg kommer meg løs.

Vi opptar jakten på nytt.  I bakken ved enden

av Ekebergveien ser vi at bakruta i bilen blir

knust og en gassflaske blir kastet ut.  Deretter

kommer det en del kurver med sjokolade og

tobakksvarer, tyvgods fra Samvirkelaget.  Så ser vi

et lysglimt og hører et skarpt smell samtidig som

det lukter krutt.  Vi kaller opp LK:  «LK, dette er

175. Vi gjør oppmerksom på at nå skyter de etter

oss».  «Mottatt, slutt» var det lakoniske svaret.

Vi forsto etter hvert at det ikke var skudd,

men dynamitt.  Vi kunne derfor ta forholdsregler.

Når vi så at dynamittgubben ble kastet ut av 

vinduet, stanset vi og lot dynamitten eksplodere.

Deretter tok vi opp forfølgelsen. 

Ferden forstsatte Nedre Prinsdals vei.  Her ble

vi lurt.  Dynamitten ble sluppet rett på andre

siden av en forhøyning i veien, og slik at vi ikke

så den.  I det vi passerte over, smalt det.  Det var

et skikkelig smell som sang i øra i flere minutter.

Hva hundene følte, vet jeg ikke, men de halset en

god del.  «Tenker de våknet i det huset», kom det

tørt fra Nils. 

Bilen vi brukte, en Volvo Duett, hadde gått

som hundebil i flere år.  I løpet av denne tiden

hadde det naturlig nok samlet seg en del støv,

også på steder som ikke syntes.  Ett av de stedene

var rommet mellom karosseriet og det innvendige

taktrekket.  Støvet der «skrudde» seg ut i spiraler

over hele taket.  Deler av eksosanlegget ble

skadet.  Imidlertid var det ikke så mye i veien

med bilen at vi ikke kunne opprettholde for-

følgelsen.

I Prinsdalen kjørte bilen inn på en skogsbilvei

som endte på en åpen plass.  Her snuddet bilen

slik at den høyre sida sto mot oss.  Det kom

ingen ut av bilen, men etter en kort stund ble 

sidedøra åpnet litt, ut av den kom det ei hand

med en dynamittgubbe som ble kastet mot oss.

Jeg så ikke dette, men Nils ropte at jeg skulle

kaste meg ned bak bilen.  Det gjorde jeg temmelig

fort.
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Dessverre døde Nils altfor ung. Det hadde vært

fint å bli kjent med ham på nytt i Norsk

Politihundelags Pensjonistforening.

Så over til historien jeg har blitt bedt om å

skrive noen ord om: Jeg kjørte bilpatrulje 175

(Hund) sammen med politikonstabel Nils

Skarning torsdag 11. mai 1967 på tjenestesettet

kl 00–07.

Slik startet sannsynligvis rapporten som ble

skrevet i ettertid, korrekt og nøkternt slik vi

hadde lært det på «Akademiet». Politirapporter

er alltid kjedelige, så jeg velger å bruke et mer

folkelig språk.

Vi fikk melding om at det var innbrudd i

Samvirkelaget på Tveita og satte kursen dit. I

Lavrans vei møtte vi en Volkswagen transporter

omgjort til campingbil. «Der er de», sier jeg til

Nils. «Err’u gær’n», sier Nils. Ingen «slabbedasker»

kjører i sånne biler. Imidertid svinger jeg over

mot bilen for å sjekke nærmere. Den gasser på

og stryker langs sida på bilen vår. «Det var nok

dem, ja», kommer det tørt fra Nils. Vi «brekk-

svingte» i veien og tok opp jakten samtidig som

vi orienterte LK.

Vi fulgte etter bilen over Oppsal, Bøler,

Bogerud og til Lambertseter. Her ble fluktbilen

avskåret av en annen politibil. Jeg løp derfor bort

til bilen for å forsøke å få ut føreren. Døra var

låst, så jeg knuste ruta for å bruke det innvendige

dørhåndtaket.

I det jeg får handa på innsiden, låser føreren

handa mi og gir gass. Han kjører på den andre

politibilen mens jeg delvis løper og delsvis slepes

langs bilsiden. For å klare å styre bilen må han

slippe meg, og jeg kommer meg løs.

Vi opptar jakten på nytt. I bakken ved enden

av Ekebergveien ser vi at bakruta i bilen blir

knust og en gassflaske blir kastet ut. Deretter

kommer det en del kurver med sjokolade og

tobakksvarer, tyvgods fra Samvirkelaget. Så ser vi

et lysglimt og hører et skarpt smell samtidig som

det lukter krutt. Vi kaller opp LK: «LK, dette er

175. Vi gjør oppmerksom på at nå skyter de etter

oss». «Mottatt, slutt» var det lakoniske svaret.

Vi forsto etter hvert at det ikke var skudd,

men dynamitt. Vi kunne derfor ta forholdsregler.

Når vi så at dynamittgubben ble kastet ut av

vinduet, stanset vi og lot dynamitten eksplodere.

Deretter tok vi opp forfølgelsen.

Ferden forstsatte Nedre Prinsdals vei. Her ble

vi lurt. Dynamitten ble sluppet rett på andre

siden av en forhøyning i veien, og slik at vi ikke

så den. I det vi passerte over, smalt det. Det var

et skikkelig smell som sang i øra i flere minutter.

Hva hundene følte, vet jeg ikke, men de halset en

god del. «Tenker de våknet i det huset», kom det

tørt fra Nils.

Bilen vi brukte, en Volvo Duett, hadde gått

som hundebil i flere år. I løpet av denne tiden

hadde det naturlig nok samlet seg en del støv,

også på steder som ikke syntes. Ett av de stedene

var rommet mellom karosseriet og det innvendige

taktrekket. Støvet der «skrudde» seg ut i spiraler

over hele taket. Deler av eksosanlegget ble

skadet. Imidlertid var det ikke så mye i veien

med bilen at vi ikke kunne opprettholde for-

følgelsen.

I Prinsdalen kjørte bilen inn på en skogsbilvei

som endte på en åpen plass. Her snuddet bilen

slik at den høyre sida sto mot oss. Det kom

ingen ut av bilen, men etter en kort stund ble

sidedøra åpnet litt, ut av den kom det ei hand

med en dynamittgubbe som ble kastet mot oss.

Jeg så ikke dette, men Nils ropte at jeg skulle

kaste meg ned bak bilen. Det gjorde jeg temmelig

fort.

Lunta hadde glidd ut av fenghetta, så det ble

ingen eksplosjon, heldigvis for oss, for det hadde

gått ille.  Vi skjøt et varselsudd over biltaket og

beordret folkene i bilen ut med en gang.  De kom

ut én og én og ble lagt på bakken.  Der de ble

påsatt håndjern.  I tillegg ble de godt bevoktet av

Rex og King.  Var det noe de to gutta kunne, så

var det å passe på.

Etter hvert kom det tre menn og to kvinner ut

av bilen.  En av kvinnene rømte til skogs, men vi

lot henne løpe til vi hadde kontroll på de andre.

Da tok jeg med King og fulgte etter henne.  Jeg

så henne i det jeg rundet en sving.  Da hun hørte

at vi kom, snudde hun seg mot oss og begynte å

lete i veska si.  Jeg var overbevist om at hun

hadde våpen der.  Adrenalininnholdet var jo fort-

satt på topp.  Jeg hoppet derfor fram og nærmest

kastet henne over ende.  Hadde nok vært litt

forutinntatt.  Hun skulle ned i veska for å hente

lommetørkle, da hun hadde begynt å gråte. 

Ved hjelp av kolleger, som hadde kommet til

stedet, ble alle fem brakt til Oslo.  Det var noen

formaliteter som måtte ordnes først.  I løpet av

jakten hadde vi beveget oss inn i distriktet til

Follo politikammer.  Vi måtte derfor klarere at vi

kunne ta dem med.

Da vi kom tilbake til nr. 19, skjønte vi at politi-

radioen nok var for flere enn oss.  Forhallen var

full av journalister og fotografer.  Dette var

tydeligvis nattens hovedoppslag, noe vi fikk

bekreftet da vi så forsiden på løssalgsavisene.

Både Nils og jeg fikk besøk av journalister og

fotografer hjemme.

11
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Hos patruljehundene stakk Roy Henning og

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

plass, Stian og Mike 3. plass.

Vikeså leverte nok en gang fantastisk vær og

en kjekk høstkonkurranse! Tusen takk til Jan

Øyvind som stiller bygden til disposisjon, og

steller i stand denne dagen for oss. Tusen takk til

Kjell Haagensen som stilte opp som dommer.

24

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

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

Postboks 674
4305 Sandnes

Telefon 51 97 39 00

Utbjoa Armering og Sveis AS

Utbjoa, 5584 Bjoa, Telefon 53 76 97 61

ADVOKATENE
ERIK LEA - KNUT MAGNUS HAAVIK - ODD ARILD HELLAND

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

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

Refsnes Data AS
Skarahødden 23, 4326 Sandnes

Telefon 51 68 89 98

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

Arf Daniel Chaparian aut. regnskapsfører
Steinkargata 30, 4006 Stavanger

Telefon 51 89 70 90

Europris Åsen – Hillevåg Lavpris AS
Auglendsmyrå 2, 4016 Stavanger

Telefon 51 88 16 44

Vigrestad Taxi
Langgaten 92, 4362 Vigrestad

Telefon 51 43 11 40

Elektro Smart AS
Postveien 99, 4307 Sandnes

Telefon 51 22 48 32

Vaaland Spesialbutikken
Postboks 304, 4349 Bryne

Telefon 51 48 02 83

Vi takker følgende for annonsen

Brann: 110
Politi: 112

Lege: 113
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vesenets sondeverktøy ble det avdekket en pakke

et stykke inn i kanalen mot fronten av bilen.

Senere blir det også funnet lignende pakker i B-

stolpen på begge sider av bilen.

Alle håndgrep som ble gjort med bilen, ble

sirlig dokumentert ved foto. Det sørget kriminal-

teknikeren for. I tillegg ble samtlige funn håndtert

med tanke på sporsikring og nøye avfotografert.

Funnene ble etter nevnte dokumentasjon fjernet

fra bilen, veid og lagt i sikret emballasje.

Vi ga oss ikke etter dette. Resten av bilen ble

også grundig undersøkt. Bagasjerom, kanaler,

understell, m.m., ble nøye gransket av de to

kyndige tollere. Det ble ikke funnet noe ytterlige

narkotika i bilen.

Det ble alt i alt funnet ca. to kilo amfetamin i

bilen. På de avdekte skjulestedene i bilen var det

rom for mye mer. Man kan derfor stille seg

spørsmålet hvor ofte har denne bilen blitt

benyttet til frakting av narkotika.

Kriminalteknikeren bragte videre all

dokumentasjon og funn til det aktuelle politi-

distriktet som hadde ønsket bistand. De var

selvfølgelig såre fornøyd med dagens oppdrag og

resultat. Deres mistanker viste seg å stemme på

en prikk.

Den aktuelle bilen var ikke helt «frisk» etter

behandlingen den hadde fått av først skurk, så

purk og toll. Den ble derfor overlatt til bilverksted

for reparasjoner.

Kaffen vi satte på ved starten av oppdraget,

var blitt kald og sur. Det var med en god følelse

ny kaffe ble laget og inntatt etter vel gjennomført

oppdrag. Igjen viser dette oppdraget hvor viktig

og effektivt verktøy hunden er i søk etter

narkotika.

31

Telefon 33 33 33 33
Telefaks 33 33 33 34

Dyrlegene; Eilert-Olsen, Nordgard, Horn, Tanum

Alle dager kl. 08.00 – 14.00. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
også kl. 17.30 – 19.00. Lørdag kl. 08.00 – 12.00. Døgnvakt – hjemmebesøk.

Stillasentreprenør
Telefon 33 30 57 00, Telefaks 33 33 60 20

Flybunkringsservice AS
Postboks 1243, 3205 Sandefjord

Telefon 33 45 24 22,Telefaks 33 46 23 83
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Hundeførernes oppfatning av oppdraget var
nok helt annet. Vi er glade i action og elsker søk
med hundene, til tross for fysiske utfordringer og
sultfølelse. Men jeg har i hvert fall erfart at
mannen fra A20 var ærlig med tanke på at han
ikke ville klare å følge på, og jeg respekterer at
han sa ifra tidlig. Flere skulle gjort som ham!
«Du har jo ikkje gitt deg, du har jo fått Trude og
de til å overta», sa A20 da vi kom tilbake. Helt
rett, jeg ville ikke gi meg på sporet, så noen måtte
overta det! A20 gjorde en kjempeinnsats, og jeg
angrer på at jeg ikke tok deg med videre på

sporet. Dog ble det en vurdering på toppen av
stupet, at lys fra oversiden kanskje ville gjøre det
lettere å se om gjerningsmannen lå skadd i
terrenget eller på en hylle. Jeg mener at makker
for anledningen ikke hadde rett innstilling til hva
det innebærer å kjøre hundepatrulje og hva et
hundesøk kan kreve. Det er hundeførers jobb å
lese hunden, det er ikke makker som skal mene
at hunden går hjortespor. Trude og Stian gjorde
en kjempejobb da de overtok. Bare synd at vi
mister tid underveis i søket når vi må bytte
mannskap.

27

Kjerreidvika 16, 5141 Fyllingsdalen
Telefon 55 50 13 00
Telefaks 55 50 13 99

Høgskoleingeniør og murmester Endre Floen
– Rådgiver i byggeteknikk –

Spelhaugen 8,5147 Fyllingsdalen,
Telefon 908 53 452
endre@flo1as.no

Ådnekvam Maskin og Transport AS
Salhusvegen 55, 5131 Nyborg, Telefon 55 18 21 77

E-post: trond@aadnekvam.no

Fagernes 4, 5043 Bergen, Postboks 946 Sentrum, 5808 Bergen
Telefon 55 20 20 20, folk@propuro.no, www.propuro.no

Maling–vindusvask–renhold

Spelhaugen 20, 5147 Fyllingsdalen
Telefon 925 00 200

Øygarden Boligutvikling AS
Pålsneset 2, 5337 Rong, Telefon: 56 38 28 10Tveiteråsvegen 12, 5232 Paradis

Telefon 55 51 05 00, E-post: operations@marinecare.no

Nordre Sjoarvegen 15. 5360 Kolltveit
E-post: post@karlsbyggservice.no

Telefon 957 55 633

Bryggen Gull og Sølv
Hillernveien 19, 5174 Mathopen

Telefon 55 93 13 69

Sverre W. Monsen – en avdeling i Kwintet Norge AS
Postboks 55 Laksevåg, 5847 Bergen

Telefon 55 94 52 00

Næringsgulv AS
Skjenlien 95, 5183 Olsvik

Telefon 930 48 000

Norphil AS
Skraneflaten 12, 5252 Søreidgrend

Telefon 55 99 17 91

O-t Bygg AS
Øvre Tellevik 2, 5108 Hordvik

Telefon 900 11 172
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«katt og mus» med politiet, altfor lenge.

Operasjonssentralen har gitt klarsignal for

forsettlig påkjørsel, og leken slutter nå. Det er

klart for plan C. Jeg trykker inn gasspedalen og

letter omtrent fra setet idet jeg setter kursen

direkte mot mistenktes venstre bakside. Jeg får

gitt mistenkte et lite dytt bak og forsøker å dytte

ham ut av veien. Den snødekte veien gjør at jeg

mister festet samtidig som mistenkte svinger frem

og tilbake, og kommer seg løs.

Mistenkte rekker ikke å komme mange

metrene før jeg på nytt kommer helt inntil på

venstre bakside og trykker på nytt gasspedalen

helt inn. Denne gangen er det mistenkte som er

sjakk matt da han sakte, men sikkert mister

kontrollen over bilen, og blir skøvet ut i grøften.

Før jeg rekker å skru av tenningen, får «gæmlisen»

fart på bena og henter Garm ut av bilen.

Rekrutten Obelix må bli igjen i bilen, og får kun

kjenne på spenningen derifra. Vi løper deretter

frem mot mistenkte sammen og anroper ham.

Det ble kjapt klinkende klart at leken ikke var

over for mistenkte, og han ble derfor pågrepet

med bruk av hund.

Skal jeg tippe, så tror jeg det blir en stund til

mistenkte bestemmer seg for å leke «katt og mus»

med politiet igjen.

23

ULLEREN VETERINÆRKONTOR
Husevollvegen 24, 3656 Atrå
Telefon 35 09 73 81
www.dyreklinikk.no

Prosjektering, utførelse og service av ventilasjonsanlegg
Buerveien 18, 3711 Skien

Telefon 35 59 44 00, E-post: firmapost@aeris.as

Bjørn Valle din ventilatør i Telemark.
Kontakt meg for tilbud!

Telefon 35 56 79 76,
Mobiltelefon 908 62 805,
Åmotbakken 39, 3911 Porsgrunn

Maling – Tapetsering – Gulvlegging
Skotfossvegen 253, 3720 Skien,Tlf. 35 54 58 86/901 72 213

E-post: firmapost@jcjensen.no

Kafé Teisner – Telemark Lys AS, 3870 Fyresdal
Telefon 468 14 669 – Telefon 35 06 79 00

www.telemarklys.no

Kirkegatens Frisør
Vestretunet 14, 3919 Porsgrunn

Telefon 35 55 13 96

Bø Maskin AS
3753 Tørdal

Telefon 35 99 83 28

Sauherad kommune
Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen

Telefon 35 95 70 00

Advokat Helge Aarnes
Postboks 4, 3833 Bø i Telemark

Telefon 35 06 15 60
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TEKST OG FOTO: STEFFEN

November 2016 utlyste POD opptak til Frontex poolen. Det er fra denne 
poolen POD henvender seg når de trenger folk til forskjellige misjoner, 

sjøoperasjonene i Middelhavet er unntaket.  Poolen består av politiutdannet 
og sivilt personell og man er i poolen i 4 år. De fleste oppdragene er å jobbe i 

førstelinjekontroll, forskjellige steder i Europa. Når det gjelder 
hundeoppdrag, så har de stort sett vært i Algeciras.

Siden jeg har gjennomført 
instruktørutdannelsen for hund 
i Frontex, tenkte jeg at dette var 

en god mulighet for omsette teorien 
i praksis. Vi var fire hundeførere som 
ble tatt opp i poolen. Det ble arrangert 
et innføringskurs i Oslo, hvor alle 
førstegangsreisende var tilstede. Vi 
var fire hundeførere, Daniev og Gunn 
fra Trondheim, Johan fra Haugesund 
og meg. Vi var samlet med de 
andre for generell informasjon om 
reiseregninger osv, men vi 4 fikk også 
en dag med Karoline fra POD. Hun 
har tidligere reist med hund til samme 
sted, og hadde mange praktiske tips. 
Blant annet anbefalte hun oss å dele 
opp misjonen. 10 uker synes hun 
var for lenge, spesielt for hundene 
i varmen. Dette ble innvilget og det 
gjorde at alle fire kunne reise ut.  

Noen uker før avreise fikk vi 
gjennomført en treningssamling i 
Oslo. Karoline stod for treningen.  
Siden søk på kjøretøy etter menneske 
ikke står på godkjenningsprogrammet 
til patruljehundene, hadde dette 
temaet hovedfokus. Det ble mange 
søk på trailere og busser. Greit å få 
trent på forhånd. 

Johan og Gunn reiste første periode. 
Daniev og meg siste periode, fra 
midten av august og til midten av 
september. Etter mye vaksiner både for 

meg og hunden og innkjøp utstyr som 
hundebur, uniformer og diverse, var 
vi klar for reise. Jeg fikk ikke direkte 
fly til Malaga, så reisen ble lang for 
Backe. Da jeg skulle hente bagasjen på 
flyplassen i Malaga, fant jeg hverken 
den eller hunden. Det viste seg at 
bagasjen til noen av passasjerene 
hadde kommet på et eget bånd, i en 
annen del av flyplassen. Der fant jeg 
en hund som hadde spydd i kassen sin 
og så noe slarken ut.  Da jeg fikk han 
ut buret, skjønte jeg fort han var dårlig 
i magen. Jeg var ikke spesielt giret på at 
han skulle gjøre fra seg utover gulvet, 
så jeg lot bagasjen være igjen og løp ut 
av terminalen, på jakt etter en grønn 
flekk. Det gikk akkurat, men det ble 
en liten prosess å komme seg tilbake 
til bagasjen.  

Etter å ha hentet leiebil og kjørt i 1,5 
time kom jeg frem til hotellet. Et flott 
hotell, selv om det var begynt å bli noe 
slitt. Det beste var at det lå en park 
med gode lufte og treningsmuligheter 
for hunden. I tillegg var det bare fem 
minutter å kjøre til grensestasjonen. 

Vi fikk oss en prat med Gunn og 
Johan, før de reiste. Greit med litt 
oppdatert info før vi skulle i gang. 
Dagen etter var det infomøte, hvor 
mye handlet om Frontex og rutiner 
ved kontrollstedet. Hundeførerne 
jobbet i team på tre. Jeg fikk en spansk 

teamleder og en tsjekker på teamet. 
Begge veldig trivelige, men som 
mange andre, men svært begrenset 
engelskkunnskaper. Turnusen startet 
med en kveldsvakt. Påfølgende dag var 
det tidligvakt, for så å gå på nattevakt 
samme dag. Deretter to dager fri. 
Fungerte fint, spesielt når du var en 
sjel og skjorte. 

Algeciras er en havneby med 110000 
innbyggere og ligger like ved Gibraltar.  
Den er en av verdens travleste 
havnebyer. Trafikken går til og fra 
Afrika, som ligger ca. 20 kilometer 
unna. På klare dager kan du se Afrika. 
I løpet av sommerhalvåret passerer 
et par millioner menneske frem og 
tilbake mellom kontinentene.  

Kontroll av kjøretøy
Oppgaven til oss hundeførere var 
å kontrollere alle større kjøretøy. 
Personbiler tok andre seg av. Det 
var litt varierende rutiner fra team 
til team. Vi sjekket ikke lastebilene 
innvendig. Lastebilene var stort sett 
plombert og det var ikke grunn for 
å sjekke lasten. Vi sjekket heller ikke 
førerhuset, fordi de stolte på at førerne 
ikke smuglet med seg mennesker. 
Litt merkelig, men vi forholdt oss 
til det. Etter at passasjerene hadde 
forlatt bussene, gjorde vi et manuelt 
søk i kupeen, men gjorde hundesøk i 
bagasjerommene. 
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En eller to hunder jobbet med å søke, 
avhengig av hvor mange kjøretøy som 
kom, og en dirigerte trafikken. Det 
var viktig å ha kontroll på sjåføren. De 
kunne være ganske utålmodig og finne 
på å starte opp kjøretøyet, før vi var 
ferdig. Ingen god opplevelse hvis du 
var under en trailer med hunden.

Det ankom mange ferger i løpet av 
et vaktsett. Ikke alle hadde større 
kjøretøy om bord, så det kunne være 
noen rolige perioder, mens andre 

kunne være hektiske. Det meste vi 
fikk inn på en vakt var 130 busser og 
trailere. Den vakten var vi selvfølgelig 
bare to på jobb. De som sjekket 
personbiler kunne få 500 biler på en 
gang. I løpet av perioden jeg var der, 
ble sikkerhetsnivået hevet på grunn av 
en terrorhandling i Spania. Ventetiden 
for de som skulle i gjennom kontrollen 
ble mange timer. Dette medførte 
mange misfornøyde bilførere. 4-500 
biler som tutet samtidig var en 
interessant opplevelse. 

Vi kunne se på datasystemet til Spansk 
politi, om det var store kjøretøy med 
eller ikke, men det var ikke alltid 
systemet var til å stole på. Ved en 
anledning stod det tjue trailere og 
ventet på oss, når vi kom tilbake etter 
en god og lang lunsj. Det skulle ikke 
ha vært med noen med den fergen. 
Vi brukte også appen Wessel finder, 
hvor vi hadde kontroll på når fergene 
ankom. Med en teamleder som ikke 
likte nattevakter eller jobbe lenger 
enn han måtte, ble den brukt flittig. 
Var det en time igjen til vi gikk av og 
fergen ikke hadde gått fra andre siden, 
var det bare til å gå hjem. Den ville 

ikke ha kommet til land før vi hadde 
gått av vakt.  

Vi fant kun en person i løpet av 
perioden jeg var der, så det å holde 
motivasjonen oppe på hundene i 
30 grader og mye tomsøk ble viktig. 
Vi gjemte oss for hverandre og av og 
til fikk vi en sjåfør til å gjemme seg. 
Vi gjemte også bitepølser rundt på 
kjøretøyene. 

Det var tydelig at Marokkansk politi 
gjorde en grundig jobb. Det ble sagt at 
de brukte både skannere og hunder for 
å undersøke kjøretøyene. Fergene som 
vi kontrollerte kom fra Tanger. De 
som sjekket grensen i Ceuta (spansk 
eksklave i Afrika), hadde mange 
funn.  Jeg snakket med to svenske 
hundeførere. De fant 5-10 personer 
om dagen! 

Foruten å hindre personer å ta seg 
ulovlig inn i Europa, var det like 
viktig å hindre tap av menneskeliv. 
I de funnene som ble gjort, hadde 
personene stort sett gjemt seg under 
kjøretøyene, hengene eller liggende 
oppå akslingene. Ble de ikke funnet 
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av oss, ville kjøretøyene kjøre rett ut 
på motorveien og det kunne gå lang 
tid før de stoppet igjen. Det ville være 
stor fare for at de som hang under 
kjøretøyet, ville miste taket. 
Med to dager fri, var det mulig å reise 
litt rundt. Algeciras er som nevnt en 
havneby uten de store severdighetene, 
men den hadde også en gammel by 
som var et fint sted. Det ble noen 
turer til Gibraltar for sightseeing 
og shopping (20 min å kjøre) og til 

Marbella for å trene Brasiliansk jiu-
jitsu. Ble også noen turer til Tarifa. 
Det er et svært populært reisemål, 
blant annet fordi det er gode forhold 
for surfing og kitting. 
Dagene og ukene gikk fort, men tid til 
et besøk hjemmefra ble det. Flyturen 
hjem var direkte og det så ut til at 
Backe hadde hatt en bra tur. Selv om 
det ikke alltid var like spennende å stå 
på en eksosfylt kai i 30 varmegrader 
å søke uten å finne noe, var turen 

en opplevelse. Både hundefaglig og 
opplevelsesmessig. I tillegg er det alltid 
kjekt å bli kjent med nye kollegaer 
fra andre land.  En erfaring jeg gjorde 
meg, var at det vi hadde minst fokus 
på under instruktørutdannelsen i 
Frontex, var det vi gjorde mest i 
operasjonen. Det å søke på kjøretøy. 
Er man glad i nye utfordringer og 
opplevelser, vil jeg absolutt anbefale å 
søke ved neste utlysning.

Steffen
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TEKST OG FOTO: TERJE

Etter å ha hatt godkjent patruljehund i om lag to år fekk eg klarsignal frå 
leiinga i hundetenesta til å starte på utdanninga for søkshund med Chico. 

Planen var at Chico skulle bli kombinert narkotika- og patruljehund. 

PROSJEKT
KOMBINASJONSHUND
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Før klarsignalet vart gitt, hadde 
eg samtaler med Gunnar og in-
struktørane og diverse testing 

i forhold til eignaheit hos hunden. 
Testinga som vart gjort viste at både 
søksuthaldenheita og miljøbiten var 
innanfor krava til PHS. 

Vi starta treninga i det små med å søke 
etter kongbitar i forskjellige miljø og i 
forskjellige settingar. Hunden viste jevn 
progresjon og vi fekk klarsignal til å del-
ta på narkotikahundetreningane. Det 
var ingen narkotikainstruktørar i staben, 
men eg fekk god veiledning og hjelp av 
dei røynde narkotikahundførarane i pol-
itiet og kriminalomsorgen. Eg forsøkte å 
dele opp mest mulig av treninga i mo-
ment slik at eg hadde få fokusområder 
for kvar av øktene. Høg søksmotivasjon 
hjå hunden var viktig, slik at eg varierte 
mellom å legge ut små kongbiter som 
hunden markerte på med utlegg der 
hunden fekk ta seg fram og gripe beløn-
ningen i utfordrande miljø. Eg forsøkte 
å skille ut markeringstreninga slik at eg 
terpa markering for seg sjølv og hadde 
minst mulig fokus på markeringsbiten i 
krevjande søksmiljø. 

Hausten 2016 reiste vi til Politihøg-
skulen på Kongsvinger for å delta på 
samling 3 for søkshunder. I forkant 
av kurset vart vi testa av Gunnar R og 
Gunnar K. for å sjå at vi tilfredsstilte 
nivåkravet til kurset. Nivåkontrol-
len vart holdt i Bergen dagen etter 
regodkjenning for patruljehundane. 
Det vart ei hektisk veke med mykje 
trening i forkant av testane. Begge 
testane gjekk fint! Vi var klarert for 
to nye år som patruljehundekvipasje 
samstundes som vi var klare for å rei-
se austover på samling 3. Sidan Chico 
har fulgt utdanninga for patruljehun-
der slapp vi å reise på samling 2 for 
narkotikahunder. På samling 3 skulle 
vi søke i forskjellige miljø samstundes 
som vi la dei forskjellige stoffa på hun-
dane. 

Før eg reiste til Sæther gård hadde eg 
bitt meg merke i at hovudutfordrin-
gane våre var markeringsbiten. Chico 
hadde hatt ein tendens til tidvis å 
være utålmodig og uryddig i marke-
ringane. Miljøbiten følte eg han had-
de vist jamn og god progresjon på, 
så eg hadde få betenkeligheiter med 
denne delen. Eg hadde trent mykje på 
at hunden skulle kunne ta seg fram i 
høgda og på ulike underlag. Suget et-
ter å finne kongen hadde tatt han fram 
både høgt og lågt. 

Dei første dagane på Sæther vart 
brukte til å legge på dei ulike stoffa. 
Hunden tok dette fint i dei forholds-
vis enkle miljøa det vart gjort i. Mark-
eringane - som på førehand var mi 
største bekymring - var fine og han 
fulgte fint nivået på kurset. Vi søkte 
i forskjellige miljø; både inne og ute, 
bilsøk og objektsøk. I tillegg trente vi 
sporsøk. Sporsøk ville vore fritatt frå 
vår godkjenning då han er godkjent 
på dette gjennom patruljeutdannin-
ga. Vi var likevel med på denne delen 
og eg følte det var eit fint avbrekk frå 
narkotikasøka. 

Bilsøka og objektsøka gjekk fint. Hun-
den hadde gode finsøk og var tydeleg 
i markeringane. Lagersøka starta også 
fint. Hunden tok seg fint fram, viste 
tydelig når han hadde stoff i nasen og 
jobba fint i lokaliseringsfasen. Mark-
eringane var gode og belønningsfasen 
var gjev. 

Utover i kurset la vi imidlertid merke 
til at hunden vegra seg for å søke i sp-
esielle typer miljø. Dette var først og 
fremst i enkle miljø der søka føreg-
jekk på bakkenivå og utlegga var lagt i 
hjørner eller krokar og hunden måtte 
jobbe seg forbi lause og bevegelige 
gjenstander som stod rundt stofflegga. 
Vi såg at hunden kunne slå på stoffluk-
ta og starte lokaliseringsfasen, for så å 
forlate/velge vekk stoffutlegget. 

Når ein narkotikahund blir satt i søk 
i eit lokale, så må han sjølvsagt kunne 
utføre eit søk der den dekker lokalet 
i heilhet. Ein hund som velger vekk 
deler av lokalet den skal avsøke vil 
sjølvsagt ikkje være ein god nok hund 
til å utføre jobben som narkotika-
hund. 

Tilbakemeldinga eg fekk etter kurset 
var at «Samling 3» er bestått, men 
miljøutfordringane måtte være utbet-
ra før vi kunne reise på godkjenning. 
Heimeleksa var dermed gitt.

Vi reiste heim til Bergen og fortsatte 
treninga. Stofflukta hadde festa seg i 
hunden, men miljøproblema vedvarte 
dessverre. Vi forsøkte forskjellige ver-
kemiddel for å heve stoffsuget og gjere 
miljøbiten artigare for hunden, men 
ingenting såg ut til å virke. Tvert imot 
gjekk utviklinga feil veg og hunden 
framstod etter ei tid som lei og umo-
tivert. Etter kvart ville han ikkje gå i 
søk og han gjorde det han kunne for å 
avbryte treningsøkta. 

Eg forstod sjølvsagt at miljøutford-
ringa var blitt meir enn berre ei mil-
jøutfordring. I samråd med vår gode 
instruktør, Bjørn beslutta eg å avbryte 
narkotikahundutdanninga. Sjølv om 
min motivasjon for å godkjenne hun-
den som narkotikahund var stor, så 
forstod eg at hundens begrensninger 
stoppa oss denne gangen. 

Då vi oppdaga hundens miljøutford-
ringar på Kongsvinger var eg sikker 
på at dette var noko eg skulle klare å 
trene vekk. I staden såg eg ei gradvis 
sterkare befesting av problema og at 
hunden vart stadig meir demotivert 
for å jobbe. 

Kva som gjorde til at hunden i utgang-
spunktet valgte vekk områder er van-
skelig å sei. Eg veit han fleire ganger 
opplevde at lause gjenstander som han 
reiv ned fall ned på han eller small i 



20

Politihunden nr 3-2018

gulvet like ved sidan av han. Kanskje 
dette på eit tidspunkt kan ha sett dju-
pare spor i hunden enn eg fekk med 
meg..? Kan han ha hatt medfødte bris-
ter vi ikkje oppdaga tidlegare som hin-
dra han i å oppsøke denne type miljø? 

I ettertid ser eg at måten eg angreip 
problemet på etter at eg kom heim 
til Bergen truleg ikkje berre var bra. 
I litt for stor grad pressa eg hunden 
inn i situasjonar han følte ubehag i. 
Kanskje hadde resultatet blitt eit anna 
dersom eg hadde hatt større fokus på 
å bygge opp hunden mentalt kombin-
ert med å gjære stoffsuget sterkare og 
håpa på at dette til slutt ville sett hun-
den i stand til å overvinne frykten for 
dei miljømessige utfordringane? 

Eg stod att med ein 4-5 år gammal 
patruljehund som var demotivert for å 
jobbe og framstod som sliten. Han var 
fortsatt godkjent som patruljehund, 
men spørsmålet eg stilte meg var om 
Chico framleis var god nok til å være 
patruljehund. Fokuset framover måtte 
være å bygge hunden opp igjen slik at 
han igjen kunne bli ein livsglad hund 
og god patruljehund. 
Eg visste at det kjekkaste hunden vis-
ste var å rundere og drive bitetrening. 
Vi trente rundering med masse funn i 

tillegg til bitetrening der jaktdrift på 
figuranten var sentralt. Hunden fekk 
fort arbeidsglede igjen og vart ein glad 
og arbeidsvillig patruljehund igjen. Pa-
ralellt med narktreninga hadde eg tre-
na spor og «patruljefelt» som avbrekk. 
Det var godt å sjå at utfordringane vi 
hadde i narksøka ikkje smitta over på 
spor og åstadssøka.

Medan eg trente narksøk var bite-
trening og rundering noko nedprior-
itert. Ikkje fordi det ikkje er viktig, 
men eg var nøydd til å prioritere for 
å få tida til å strekke til. Sportrening 
trente eg jamnt heile tida. Medan eg 
trente narksøke såg eg heile vegen at 
sporsøka vart betre. Intensiteten i spo-
ret var høg og eg følte at søkstreninga 
også hadde effekt i form av at hunden 
gjekk betre spor. 

Det var sjølvsagt kjedelig å ikkje full-
føre narkutdanninga på hunden, men 
i ettertid ser eg at eg har lært mykje 
av å «skifte beite» ei periode. Som 
narkhundfører er det viktig å være tett 
på hunden når den er i søk og heile 
vegen vurdere søksprosessen. Eg har 
utvilsomt blitt mykje flinkare til å lese 
hunden min i arbeid. Alle søk er ulike, 
og ein må vurdere og evaluere hunden 
undervegs for å søke kjennskap til 

bakgrunnen for hundens handling-
smønster. 

Etter å ha fullført patruljehundutdan-
ninga følte eg eit lite tomrom i høve til 
å lære hunden nye øvelser som eg kan 
utfordre meg sjølv og hunden på. Eg 
har alltid hatt stor interesse for narko-
tikaarbeidet i jobben min, og for meg 
var det naturleg å gå denne vegen for 
å utvikle meg vidare. Denne prosessen 
har definitivt ført meg tettare til min 
eigen hund ved at eg har blitt betre 
kjent med han og blitt flinkare til å 
lese, vurdere og evaluere arbeidet han 
gjer. Eg har hatt stor glede av narkhun-
dtreninga og er veldig takknemlig for 
å ha fått denne sjansen. Kanskje får 
eg den på nytt seinare. I såfall ser eg 
fram til dette og gleder meg å ta fatt 
på utfordringane på nytt! Utlært blir 
eg iallfall aldri!

Terje
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Narkotikaen som Tarzan hadde funnet viste
seg å være ett kilo med amfetamin. Funnet var et
av de største som Tarzan hadde gjort i sin karriere.
Men politiet manglet fortsatt konkrete bevis for å
knytte personen som var observert i området til
narkotikaen. En kriminaltekniker hadde sikret
prøver av emballasjen til narkotikaen med tanke
på DNA og fingeravtrykk. Disse prøvene ble
umiddelbart sendt til Oslo og etter noen få dager
fikk vi svar. DNA-funnet på emballasjen til
narkotikaen stemte med DNA til personen som
hadde blitt observert i området. En time etterpå
ble personen pågrepet på sin arbeidsplass.

Personen erkjente i avhør at narkotikaen
tilhørte ham. I ettertid ble det også på emballasjen
funnet fingeravtrykk som tilhørte samme person.

Personen ble i tingretten dømt til ubetinget
fengsel for oppbevaring av narkotika.
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Svalbard 2018
Bergen Politihundelag

Avreise til Svalbard
Da det hadde begynt å våres, og vi var 
kommet til midten av april måned var 
det klart for avreise. Hele 17 med-
lemmer fra hundelaget var påmeldt, 
og møtte klar på Bergen lufthavn, 
Flesland. Alt lå til rette for en fantas-
tisk tur, og værmeldingen var foreløpig 
på vår side. 

Selv om det for noen oppstod prob-
lemer før avreise, da reiseleder André 
sendte melding:” Husk pass!” kort 
tid før innsjekk, så kom heldigvis alle 
med på flyet. De fleste hadde til alt 
hell med seg pass, selv om dette ikke 
skal være nødvendig til Svalbard. 

Flyturen gikk via Oslo og Tromsø til 
Longyearbyen. Etter ca. 6 timers reise 
ankom vi Longyearbyen flyplass, og 
ble møtt av kollegaer fra Sysselmannen 
på Svalbard. Deretter var det busstur 
fra flyplassen til hotellet i Longyear-
byen. En kort busstur. Hele veinettet i 
og rundt Longyearbyen begrenser seg 
til omlag 50 km totalt. 

Allerede da vi gikk inn for landing på 
flyplassen fikk vi sett noe av den fan-
tastiske naturen som er på Svalbard. 
Høye snødekte fjell med sine karakter-
istiske platå, daler som skjærer seg inn 
i fjellmassivene, lite vegetasjon og i det 
hele en unik topografi. Fra bussen på 
vei inn til byen fikk vi oppleve litt av 
dyrelivet også, da det gikk Svalbardre-
in og beitet tett på flyplassen. En noe 
mindre og stuttere rein enn den man 
kjenner fra viddene på fastlandet. 

Fremme i byen ble vi innkvartert på 
Coal Miner`s Cabin. Hotellet er plas-
sert i Nybyen, som er i gangavstand 
fra sentrum. Hotellet har tidligere 
vært forlegningslokaler i forbindelse 
med gruvedriften på Svalbard. Byg-
ningene er forandret siden den gang, 
og etter en omfattende oppussing ble 
byggene døpt til Coal Miners Cabin i 
2015. Selv om standarden er bedre nå, 
er det fortsatt mye historie i veggene 
fra da det dreide seg om gruvedrift i 
området. 
Før vi fikk gå inn på hotellet måtte 
man ta av seg skotøy, noe man aldri 

opplever på hoteller på fastlandet. 
Forklaringen var enkel: Man ville ikke 
ha kullstøv inn i bygningene i byen. 
Dette er en praksis som man har holdt 
på fra da gruvedriften lå nærmere 
byen. 

Det er riktig nok varmt og godt inne 
i bygningene, for alt av oppvarming i 
Longyearbyen er fjernvarme som blir 
produsert i kullkraftverket i byen. 
Vann, kloakk og fjernvarmerør som 
blir brukt kunne man se over bakken 
i Longyearbyen. På grunn av perma-
frosten. 

Sysselmannen på Svalbard
Etter vi hadde kommet oss delvis plass 
på rommene våre, gikk turen videre 
for omvisning i Sysselmannen på Sval-
bard sine lokaler på Skjæringa i Long-
yearbyen. Dette er store fine lokaler, 
og mye av det interiørmessige er bygd 
opp likt som en vanlig politistasjon. 
Videre har Sysselmannen oppgaver 
langt utover vanlige politioppgaver, 
da Sysselmannen er Statens repre-
sentant, og har samme myndighet 

TEKST OG FOTO:  ?????

Etter et vellykket NM for narkotikahunder i Bergen, august 2017, begynte 
planleggingen av en studietur for Bergen Politihundelag. 

Det ble tidlig bestemt at Svalbard var det mest aktuelle reisemålet. 
En gruppe tok på seg arbeidet med å planlegge en slik tur.
 I januar ble det så bestemt at turen skulle gå til Svalbard.
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som en fylkesmann har på fastlandet. 
Sysselmannen skal gi den samme ser-
vicen og tryggheten på Svalbard som 
en annen politistasjon på fastlandet, 
men har altså også oppgaver utover 
det. Hovedoppgavene knytter seg til 
politi- og miljøvernarbeid. 

På omvisningen fikk vi også sett hvor 
de etablerer sin egen operasjonssentral 
ved oppdrag. Ansatte fra Sysselman-
nen må på egenhånd drifte denne 
operasjonssentralen, dersom oppdrag-
ene tilsier at dette trengs. 

Det ble gitt et veldig informativt, 
detaljert og interessant foredrag om 
Svalbard. Vi fikk mye informasjon om 
oppgavene Sysselmannen har og poli-
tiarbeidet på Svalbard. 

Det er ikke bare Norge som er på, eller 
har interesse av, Svalbard. Det har vært 
blant annet russiske selskaper på Sval-
bard over lengre tid. Svalbardtraktaten 
ble inngått i 1920 i Paris. Norge har 
Suverenitet og myndighetsutøvelse 
på Svalbard, og det er Sysselmannen 

som håndhever norsk lov i området. 
Videre har alle land som undertegnet 
Svalbardtraktaten blant annet lik rett 
til å drive næringsvirksomhet, jakt og 
fiske på og rundt øyene. 

Det er mange utfordringer for de 
ansatte ved Sysselmannens kontor. 
Dette gjelder både med tanke på op-
pdrag til land, til sjøs og spesielt med 
tanke på avstandene. De har blant an-
net vanlige politioppdrag som på fast-
landet, redningsoppdrag, men også 
oppdrag som innbefatter dyrelivet på 
Svalbard. 

Noe som trekker mye oppmerksom-
het i medier og for turisme er nok is-
bjørnen. Spesielt når isbjørnen trekker 
seg mot steder der det oppholder seg 
mennesker. Det er også en utfordring 
med turister som ønsker å oppsøke 
steder hvor isbjørnen ferdes, da det 
kan være i strid med Svalbardmil-
jøloven. 

Fareskiltene om isbjørn og at flere må 
gå bevæpnet, spesielt om man reiser ut 

fra Longyearbyen, viser også hvordan 
det er å leve med isbjørn på Svalbard. 
Man skal være obs. på at man kan tref-
fe isbjørn når man ferdes ute. 

Redningsaksjoner er også en stor del 
av politiarbeidet på Svalbard. Både til 
land og til sjøs. Det er mange turis-
ter som drar til Svalbard, og mange 
benytter seg av snøscootere og båt til 
å forflytte seg. Det har også oppdrag 
i forbindelse med flytrafikk. Av-
standene, topografi og værforholdene 
blir dermed en stor utfordring. 

Sysselmannen har helikopter tilg-
jengelig, som en viktig ressurs for å 
løse oppdragene de får. Helikoptrene 
brukes også til transportoppdrag 
De har også skipet M/S Polarsyssel, 
som er et av tjenestefartøyene til Sys-
selmannen på Svalbard. Dette skipet 
kan, og har blitt brukt, i forbindelse 
med politioppdrag, men blir også 
brukt i forbindelse med blant annet 
forskning. 
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Størrelsen på området Svalbard var 
også noe mange fikk seg en vekker på. 
Da vi kom til Svalbard satt nok mange 
med en viss formening om hvor stort 
det er. Mange ser på værmeldingen og 
andre kart hvordan Svalbard er plas-
sert og skalert. Realiteten er noe helt 
annet. Dette fikk vi tydelig presentert 
hos Sysselmannen, hvor det ble vist 
hvor stort faktisk Svalbard er. Det ble 
veldig tydeliggjort når man la Sval-
bardkartet over den sørlige delen av 
Norgeskartet. Øygruppen Svalbard er 
litt over 61 000 km2, og til sammen-
ligning er Danmark litt over 43 000 
km2. 

Vi avsluttet dagen med middag på 
hotellet, og så allerede frem til neste 
dags opplevelser. 

Hundesledetur
Etter en god natts søvn var det klart 
for frokost på hotellet. Deretter bar 
det til Bolterdalen, hvor kjøring med 
hundespann stod på planen.
Vi ble hentet ved hotellet, og kjørt ca. 
10 km innover Adventdalen, og kom 
til Bolterdalen, som er en sidedal. På 
veien kunne vi se Gruve 7 som ligger 
i fjellsiden. Det er den eneste norske 
gruven som fortsatt er i drift på Sval-
bard. I Bolterdalen holder Green Dog 
til, som driver med hundesledeturer. 

Alle fikk utdelt bekledning egnet for 
hundesledetur, kjeledress, sko, vot-
ter og lue. I den store hundegården 
stod hundene klar ved hvert sitt hun-
dehus, hvor de igjen var stilt opp til 
hvilket hundespann de tilhørte. Vi 
delte oss i to grupper, og deretter i 
makkerpar, hvor hvert par fikk sin 
rekke med hunder som man skulle 
bruke. Hvert makkerpar fikk også i 
oppgave å sele opp sine hunder, og 
koble de på hundesleden. Green Dog 
benytter seg av polarhunder, som er 
en krysning mellom Grønlandshund 
og Alaska Husky.

I makkerparene styrte en hundespan-
net, mens den andre satt på, før man 
byttet. På turen fikk vi sett fasciner-
ende natur med høye snødekte fjell 
på hver side av dalen. Turen gikk et 
godt stykke innover langs elveleiet. 
Ved Scott Turnerbreen snudde vi og 
kjørte tilbake mot hundegården. Her 
fikk makkerparene igjen ansvar for å 
plassere hundene tilbake på sine plass-
er. 

Avslutningsvis fikk vi hilse på det 
nyeste valpekullet, og guidene fortalte 
litt om driften av Green Dog og livet 
på Svalbard. 

Nye omvisninger og isgrottevandring
Etter en liten runde i sentrum, hvor 
alle fikk seg en matbit, gikk turen 
videre mot flyplassen, og helikopter-
hangaren. Disse helikoptrene benytter 
Sysselmannen seg av, og de driftes av 
Lutftransport AS. Helikoptrene var 
dessverre opptatt med transportop-
pdrag. Det var likevel redningsmann-
skap som jobber på helikopteret til 
stede, og de fortalte oss mye om tje-
nesten deres og hvilke utfordringer de 
har. 

Videre var vi innom Sysselmannens 
lokaler ved Adventfjorden. Her lagres 
mye utstyr, blant annet snøscootere, 
utstyr til redningsoppdrag og 
lignende. I de samme lokalene har 
også Longyearbyen Røde Kors Hjel-
pekorps sine lagringslokaler. Hjelpe-
korpset har også sin egen bregruppe 
og skredgruppe. 

Vi dro deretter til hotellet for kless-
kift, før vi ble hentet av Sysselmann-
ens beltevogn. Turen gikk oppover 
Longyeardalen til Longyearbreen. På 
vei opp, og på breen, fikk vi en fan-
tastisk utsikt ned mot Longyearbyen. 
Kritthvite fjellsider med Hiorthfjellet 
midt i mot, stigende opp fra den blå 
Adventfjorden. 
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På toppen av breen var inngangen til 
isgrotten. Det man kunne se fra top-
pen var et lite hull i breen, og en stige 
som gikk ned. En og en gikk ned sti-
gen og innover grotten, alle med hver 
sin hodelykt. Innover i grotten kom 
unike formasjoner, som smeltevannet 
fra breen har laget i løpet av sommer-
en, til syne. Lyset fra hodelyktene gav 
en stemningsfull effekt i isen. 

Dagens vellykkede turer og opplevels-
er ble avsluttet med en tre-retters mid-
dag på restauranten ”Kroa” i Long-
yearbyen. 

Snøscootertur til Barentsburg
Det meste av tredje dag ble benyttet 
til snøscootertur til Barentsburg. Bar-
entsburg ligger litt over 35 km i luft-
linje fra Longyearbyen. Snøscooter-
turen vår var ca. 60 km hver vei.  

Det var leid snøscooter til hver en-
kelt. Vi hadde vår egen lokalkjente 
guide, da Sysselmannsførstebetjent 
Arve var med på turen. Turen startet 
innover Adventdalen, før vi tok av 
mot Todalen. Videre bar turen inn 
gjennom det snødekte landskapet før 
vi kjørte ut gjennom Grøndalen. Det 
siste stykket fulgte vi Grønfjorden 
ut til Barentsburg. Vi fikk på denne 
turen sett mer av den unike naturen 
Svalbard har å by på. Arve la også 
inn et noen ekstra stopp, hvor vi fikk 
oppleve noen imponerende utsikt-
spunkt.  

Turen til Barentsburg gikk nesten 
problemfritt, bortsett fra for Bjørn 
P som skulle danne baktroppen, og 
passe på at alle kom med. Han fikk 
selv problemer med sin snøscooter. 
Like før vi var fremme i Barentsburg, 
og kunne se ut over Grønfjorden, op-
pdaget vi at en person manglet. Det 
var ikke lett å få kontakt, da det noen 
steder var problemer med dekning. 
Arve og ett par andre i følge la turen 

tilbake, og fant heldigvis igjen sis-
temann ved scooteren sin. Scooteren 
kunne ikke repareres på stedet, så den 
måtte bli stående. 

Fremme i Barentsburg fikk vi se en 
liten by som var bar tydelig preg av in-
dustri. Barentsburg er en russisk gru-
veby hvor det fortsatt er drift. Det bor 
i hovedsak russere og ukrainere i byen.  
De fleste arbeider i gruven i byen. 

Byen bærer tydelig preg av tiden un-
der Sovjetunionen. Dette kunne man 
se på flere av fasadene, samt bysten 
av Lenin på høy sokkel midt i byen. 
Noen av fasadene, blant annet kull-
gruven og boligblokker, har blitt op-
pgradert i nyere tid. I Barentsburg har 
de blant annet hotell, skole, sykehus, 
museum, idrettshall med svømmebas-
seng og annen bebyggelse.
Vi gikk rundt i byen og så på bygnin-
gene, samtidig som Arve forklarte og 
fortalte mye om byen og dens histo-
rie. Det var svært interessant å oppleve 
denne byen. 

Det blir hvert år blant annet holdt 
idrettsutveksling mellom Longyear-
byen og Barentsburg. De møtes da an-
nenhver gang i hver by og spiller mot 
hverandre i forskjellige idretter som 
fotball, basketball osv. 

Vi spise lunsj på hotellet i Barentsburg 
hvor det stod mye forskjellige retter, 
fra forskjellige nasjoner, på menyen. 

Tilbake fra Barentsburg fulgte vi en 
litt annen rute. Et stykke før vi kom 
tilbake til Longyearbyen, stanset alle 
opp i Longyearpasset. Her i fra så vi 
ned over Longyeardalen og Longyear-
byen. Det ble her tatt ”lagbilde” av 
turfølget.

Turen til Barentsburg var fantastisk. Vi 
var veldig heldig med været under hele 
turen, hvor det var opphold og stort 
sett sol. Flere steder så vi Svalbardrein. 

Vi observerte også Svalbardrype, som 
er en stedegen underart av fjellrype, på 
vei tilbake til Longyearbyen

Dagen ble avsluttet i Longyearbyen 
sentrum med middag. I dette meny-
valget ble reisefølget noe delt, da noen 
valgte klippfisk, mens andre gikk for 
”sikrere” måltid som hamburger eller 
lignende. 

Hjemreise
Siste dagen i Longyearbyen gikk stort 
sett til vandring i sentrum. Vi ble litt 
ut på formiddagen fraktet til flyplas-
sen og vendte snuten tilbake til Ber-
gen.  

Turen gav oss fantastiske opplevelser. 
Naturopplevelser, men også informas-
jon om Longyearbyen og hvordan det 
er, og har vært, på øygruppen. 
På de få dagene vi var på Svalbard 
fikk vi opplevd mye, men på langt 
nær oppleve alt det som er å oppleve. 
Svalbard kan absolutt anbefales som 
reisemål.  

Takk for en fantastisk tur! En ekstra 
takk til Arve, Vidar og Ole Jakob ved 
Sysselmannen på Svalbard, og gjengen 
fra hundelaget som har stått på for at 
vi fikk en slik tur!
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DET AT GÅ TIL 
DYRLÆGE

Men når så uheldet er ude kan det til 
tider blive en kostbar affære. Langt fra 
alle har en forsikring og hvis alt kom-
mer til alt er det jo i sidste ende ikke 
kun penge men også det at få hun-
den rask igen så hurtigt som muligt 
for dens egen skyld. Langvarige syg-
domme er aldrig af det bedste. 
At tegne en hundeforsikring kan ge-
nerelt rigtig godt betale sig, så er den 
økonomiske sorg da puttet af vejen. 
Det er noget du helt selv skal gøre op 
med dig og dit hjerte.
Men hvad med det at gå til dyrlæge. 
Hvornår har man været det hele igen-
nem og kan man nu huske det hele når 
man kommer hjem? Er det nu nød-
vendigt at fodre med dyrlægens foder 
eller kan det også gå an at finde et al-
ternativ? Der er sikkert rigtig mange 
flere spørgsmål som svirrer i ens hoved 
og et spørgsmål der er ganske alvorligt 
er: Bliver min hund rask igen?.
Gennem mine nu mere end 40 år som 
dyrlæge har jeg opbygget en lille ”rem-
se” som jeg synes kan være en rigtig 
god hjælp til alle sådanne spørgsmål 
og som jeg synes kommer ”hele vejen” 
rundt i så godt som alle tilfælde af di-
verse dyrlægebesøg. Det eneste remsen 
ikke tager højde for er det økonom-
iske.

Remsen som jeg kalder ”min venstre 
hånd” har ikke noget med venstre-
hånds arbejde at gøre men er mere en 
huskeregel.
Her kommer først en oversigt, altså 
remsen og så kommer forklaringen. 
Det er op til dig selv at bruge remsen 
når du går til dyrlæge. Jeg bruger den 
altid hvis overhovedet muligt for at 
sikre mig at jeg har været vejen rundt 
både for hundens, din, men så sande-
lig også for min egen skyld. 
Med højre hånd siger man som regel 
goddag. Så kommer venstre hånd ind 
i billedet:

1. Tommelfinger:
”Hvad fejler min hund?”

2. Pegefinger:
”Kan den blive rask?”

3. Langefinger:
”Hvor længe tager det før den er
rask?”

4. Ringfinger:
”Hvad vil dyrlægen gøre?”

5. Lillefinger:
”Hvad skal jeg som ejer gøre?”

Fem banale spørgsmål vil du måske 
mene men jeg kan fortælle dig de kan 
være særdeles svære at svare på.

Lad os tage dem lidt fra en ende. For 
en sikkerhedsskyld vil jeg dog lige 
nævne at det følgende kun gælder 
mig selv. Hvad og hvorledes andre 
dyrlæger arbejder vil jeg ikke blande 
mig i og det de laver er sikker absolut 
lige så godt ja måske endda bedre end 
det jeg her foreslår. Så er det sagt.

1. Tommelfinger: 
”Hvad fejler min hund?”

Politihunden nr 3-2018 

TEKST: BILLE

Det at gå til dyrlæge er vel noget man med hensyn til sin bedste ven, hunden håber 
på skal ske så sjældent som muligt. Og det har du da ret i. Jo sjældnere du skal til 

dyrlæge jo bedre er det for så kan man vel tage det som et tegn på at hundens mod-
standskraft og din pasning og pleje spiller godt sammen.
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Allerførst er der noget der hedder en 
arbejdsdiagnose (prøv i Google at ind-
taste: Wiki diagnose). 
Arbejdsdiagnosen er den diagnose 
som dyrlægen (jeg) stiller ved kun at 
høre anamnesen (anamnesen er det 
du fortæller når du kommer med din 
hund) og se symptomerne og ved at 
bruge mine sanser. For at kunne være 
tilfreds med sig selv synes jeg at en 
arbejdsdiagnose skal passe i 90 % af 
alle tilfælde. Det synes måske ikke af 
meget men at ligge på 90 % er som 
regel ikke lige så let som man måske 
går rundt og forestiller sig. Arbejdsdi-
agnosen stilles altså ved samtale, og en 
grundig klinisk undersøgelse. Prøver 
og yderligere undersøgelser kommer 
ofte kun på tale for at bekræfte en diag-
nose, bestemme dens årsag, bestemme 
dens alvorlighed eller for at udelukke 
en såkaldt differentialdiagnose. Man 
kan ikke så godt komme videre i rem-
sen før man har en diagnose.

2. Pegefinger:
”Kan den blive rask?”
Det er et af de allersværeste spørgsmål
man kan stille en behandler. Det har
især noget med erfaring at gøre. Bed-
ste svar er et klart JA eller et klart NEJ.
Hvis ikke dette er muligt så kan ejeren

bede om at få en sandsynlighed an-
givet i for eksempel %. Helt ligesom 
ved vejrmeldinger: Kommer der regn 
i morgen? Ja eller Nej? Et mere sikkert 
svar ville for eksempel være: Der er 10 
% sandsynlighed for regn i morgen. 
Det kan man bedre forholde sig til.

3. Langefinger:
”Hvor længe tager det før den er rask?”
Varer det 8 dage eller varer det 6
måneder? Det er vigtigt at man får
at vide hvor længe man skal forvente
at ens bedste ven er syg så man kan
tage højde for det. Hvis tiden så over-
skrides er det derfor godt at få at vide
hvilke forholdsregler man så skal tage
som for eksempel: ”Skal jeg så komme
igen eller se tiden an?”

4. Ringfinger:
”Hvad vil dyrlægen gøre?”
Når der foreligger en god diagnose
så kommer det hvad man rigtig godt
kan spørge dyrlægen om ”hvad der
kan gøres”. Sammen med dyrlægen
gennemgår man så de forskellige ter-
apimuligheder der findes. Det er også
her du gerne må skræve lidt til pris-
en. Det behøver ikke absolut at være
den dyreste løsning som er den bed-
ste. Snak lidt gemytlig med dyrlægen

så finder I nok en god løsning sam-
men og også en der ikke koster en her-
regård. Lad det tage den tid det tager. 
Det er i sidste ende noget af det vig-
tige den dag og især for din hund.

5. ”Hvad skal jeg som ejer gøre”
Dette sidste punkt er punktum for
konsultationen (prøv i Google at
skrive Wiki konsultation). Det er her
du får at vide hvordan du skal forhol-
de dig når du kommer hjem og det er
også her du skal sige fra hvis du ikke
kan klare det der bedes om. Det kan
for eksempel være at holde hunden i
ro. Holde en forbinding på et ben eller
give hunden tabletter. Med andre ord:
Det I finder ud af sammen inden du
går hjem skal også gennemføres. Ellers
er det helt OK at du forklarer dyrlæ-
gen at det ikke kan lade sig gøre for så
finder I nok en anden løsning.
Har du været alle punkter tilfredss-
tillende igennem så synes jeg at du
er godt rustet til at kunne forstå din
hund sygdom og dens helbredelse. Et
sidste tips er at du evt. lige får skrevet
det vigtigste ned på et stykke papir.
Rigtig god bedring

Klem fra onkel Bille
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PROMILLEKJØRER

TEKST OG FOTO: MONA

For en tid tilbake kom jeg kjørende inn i politigarasjen på vei til nattevakt. 
Jeg var litt tidlig ute, det var enda ti minutter til vakta skulle starte, men jeg 
hadde tenkt å rydde litt i utstyr før vakta startet. I det jeg svingte inn porten 
hørte jeg på sambandet at det ble meldt at en bil hadde blitt forsøkt stanset 
av UP i en promillekontroll, men at bilen hadde stukket fra kontrollen med 

UP etter seg. 
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Dette kan fort bli noe for meg 
og Juni fant jeg ut, så da var 
det bare å begynne å løpe 

og hive utstyr og schæfer inn i politi-
bilen. På tur ut av garderoben traff jeg 
på Sindre som også var tidlig ute. Jeg 
ropte at jeg ikke hadde noen makker 
og lurte på om han ville være med. 
Han var ikke vanskelig å be, og ikke 
lenge etter var vi på tur ut for å bli 
med på oppdraget. 

Forfølgelsen var godt i gang da vi kom 
ut av porten, så jeg fant ut at det var 
ikke noen vits i å prøve å komme oss 
etter og henge oss på, da ville vi bli 
håpløst langt etter om noen skulle løpe 
fra bilen. Ut i fra beskrivelsene som 
kom over nett, fant jeg ut at vi had-
de to alternativer på hvilken retning 
vi skulle kjøre. Jeg hørte at de fleste 
andre patruljene allerede hadde gått 
for alternativ A, så jeg tok en råsjans 
og gikk for alternativ B. Enten ville 
vi få ham rett i fanget og få mulighet 
til å legge ut spikermatte og få stan-
set ham, eller så ville vi havne alene 
langt ute på bygda imens alt foregikk 
uten oss mange mil unna. Alt avhang 
av hvilken retning fører av bilen valgte 
i et kryss. 

Stemningen var stor i bilen da det ble 
meldt at fører hadde tatt til høyre i 
krysset og var på vei mot oss. Jeg antar 
at det var tilsvarende dårlig stemning 
ute hos patruljene på alternativ A. 

Jeg sendte ut Sindre med spikermat-
ten, og så var det bare å vente. Ikke 
lenge etter kom bilen kjørende, rett 
over spikermatta. Sindre løp tilbake til 
bilen og vi kjørte etter. Ikke lenge etter 
så vi at bilen hadde stanset og UP-en-
heten som lå bak meldte at en person 
hadde løpt til skogs. Jeg tok Juni ut av 
bilen, og sendte henne i retningen som 
ble pekt ut. Jeg og sindre løp etter. Det 
var mørkt og bratt, og jeg skjønner 
ikke hvordan bilføreren hadde greid å 
løpe opp igjennom krattskogen uten 

lys. En stund løp vi bare etter lyden av 
hunden, som tydeligvis var på ferten 
av noe. 

Vi kom opp i et hyttefelt og tok igjen 
schæferen som nå tydeligvis ikke had-
de mer å gå på på overvær. Hun sprang 
frem og tilbake med halen rett til værs. 
Jeg fikk fanget henne og satt på sporli-
na, og da koblet endelig schæferhjer-
nen, spor ja, det går an ja!! Så raste vi 
av gårde igjennom hyttefeltet, ned en 
grusvei, før Juni plutselig bråvendte 
90 grader og sprang mot et lite hageg-
jerde, ca. en halv meter høyt. Ved gjer-
det ble hun stående og pipe og ule med 
halen rett til værs, det var tydelig at nå 
var vi på svært ferske spor. Så ferske 
at schæferhjernen nok en gang hadde 
gått i vranglås. Alt hun registrerte var 
at det sto en hindring der som stoppet 
henne fra å komme videre. “Hopp” 
sa jeg. “Stemmer, jeg kan hoppe over, 
godt forslag muttern!!” så det ut som 
Juni tenkte da hun spratt over gjerdet 

og raste igjennom hagen. I det jeg 
skulle hoppe etter glapp jeg sporlina, 
så jeg så bare halen på Juni i det hun 
forsvant i enden av hagen. Vi løp etter. 

Da vi kom på baksiden av hytta så vi 
en mann som gjemte seg bak hytta. 
Juni hadde hatt for stor fart da hun 
passerte, så hun hadde løpt forbi og 
sprang nå, etter lydene i krattet å 
dømme, i sirkler i skogen for å finne ig-
jen ferten. Jeg ropte på Juni og prøvde 
å få tak i henne og Sindre forsøkte å 
få kontroll på mannen som ikke ville 
la seg påsettes håndjern. Han ble lagt 
i bakken, men fikk armene under seg 
og nektet å ta dem frem. Jeg fikk tak 
i Juni og hun hjalp til. Armene kom 
fort ut til siden så vi fikk satt på ham 
håndjern da schæfertennene kom. 

Etterpå måtte vi vente i et kvarter før 
vi kunne gå til veien igjen for han som 
hadde løpt fra bilen var så sliten at han 
greide ikke å gå etter løpeturen. 

Det viste deg i ettertid at dette var an-
dre gang mannen hadde kjørt i beru-
set tilstand, stukket fra bilen og blitt 
funnet på spor av politihund. Tove 
og Aspiranten hadde allerede fanget 
ham for et halvt år siden. Han had-
de akkurat fått innkalling for å sone 
fengselsstraffen for forrige runde da vi 
fanget ham. Uten hund på jobb hadde 
han gått fri begge ganger.

Mona og Juni
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INNBRUDDSTYV

TEKST OG FOTO: ?????

Etterjulsvinteren i 2016 ble en snørik 
periode og dersom man ikke holdt seg 
til brøytede områder fikk man vasse i 
snø til langt opp på låret…

Jeg hadde nattevakt og kjørte patrul-
je sammen med en av vaktlagets stu-
denter. Godt utpå natta fikk vi meld-
ing fra operasjonssentralen om å kjøre 
til en av byens skoler. Vektere var på 
stedet og de kunne ut fra snøspor se at 
en person hadde tatt seg inn gjennom 
en dør. Det var ingen spor som tydet 
på at vedkommende hadde tatt seg ut 
av bygget. 

Da vi ankom stedet hadde vekterne 
satt observasjonsposter rundt bygget. 
Vi startet et søk med hund innendørs. 
Vi hadde kommet lengst inn i den 
første korridoren idet vekteren som 
var med oss inn kunne meddele at 

hans kolleger på yttersiden hadde ob-
servert en mann som hadde kommet 
ut av bygget på baksiden. De hadde 
forsøkt å ta kontakt med mannen, 
men han hadde bare løpt fra stedet. 
Vekterne hengte seg på så lenge de 
kunne se mannen, men da han løp inn 
mellom flere bolighus stanset vekterne 
og pekte ut retningen de sist hadde 
sett mannen. 

Jeg sendte hunden på fritt søk i retnin-
gen vekterne pekte. Etter kun kort tid 
meldte hunden funn. Idet jeg nærmet 
meg hunden som stod og halset inn 
mot et tett kratt med et gjerde bak, 
så jeg mannen bykse over gjerdet og 
løp oppover plenen til nabotomten. 
Hunden fikk ikke til å ta seg gjennom 
krattet og som 11 år gammel firbeint 
kriger ble det vanskelig å hoppe over 
gjerdet med en meter snø som det ikke 

fantes hold i. Idet jeg løftet hunden 
over gjerdet kom studenten byksende 
gjennom snøkaoset og langet ut etter 
mannen med sjumils-steg. I samme 
momanget var hunden over gjerdet 
og studenten var plutselig imellom 
mannen og hunden. Heldigvis gjør 9 
år i tjenesten noe med target’n til hun-
den og hun var helt klar på hvem hun 
skulle ha tak i.

Jeg hørte på nytt at hunden meldte 
og da jeg kom fram hadde mannen 
krøpet inn i en hekk. Studenten fikk 
gjennomføre pågripelsen og var veldig 
fornøyd med nattens fangst, som viste 
seg å være en gjenganger på innbrudd 
og trusler med kniv den siste tiden.
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TEKST OG FOTO: ØYVIND

FYLLEKJØRER 
TATT PÅ SPOR

Makker og jeg hadde nattevakt. Det var en forholdsvis rolig og grei vakt 
uten noe særlig mye oppdrag. Det passet oss ganske bra siden makker 

holder på å trene frem en unghund(Jaro) som skal bli patruljehund. 
Klokken var vel rundt 2-3 på natta og vi holdt på med angrepsdressur 

på et friområde på Sluppen. 
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Selv om vi drev med trening 
hadde vi politisambandet på og 
ørepluggen i øret. Under tre-

ningen hørte vi at en av våre patruljer 
holdt på å kontrollere en bil på Lade. 
Vi tenkte ikke mere over dette der og 
da og fortsatte med vårt. Patruljen på 
Lade sjekket bil og personene i bilen 
opp mot politiets datasystemer via en 
sambandsoperatør. Fortsatt hørtes alt 
normalt ut fra patruljen på Lade. 

Vi hadde trent noen gode biteøkter 
med Jaro og tok en pause i treningen 
for å fortsette ny økt like etter. Vi la 
planer for utførelsen for den nye øk-
ten. Vi rakk imidlertid ikke å sette i 
gang noen ny økt. Patruljen på Lade 
hadde kommet frem til at det man-
glet en person i bilen de kontrollerte. 
Personen som formentlig hadde kjørt 
bilen var borte, uten at de andre i 
bilen hadde sagt noe om dette til den 
patruljen som hadde stanset de. 

Politibetjent Maren var ikke lett å 
lure. Hun hadde nemlig undersøkt 
førersetet og dets innstilling og posis-
jon. Etter å ha gjort det fant hun ut 
at ingen av de personene som var ved 

bilen hadde benlengde/kroppslengde 
som passet i førerposisjonen i bilen. 
Godt tenkt Maren! Det førte til at de 
spurte etter oss på politiradioen og ba 
om at vi kunne hjelpe til med et søk 
fra bilen. 

Med aller største selvfølgelighet ville 
vi hjelpe til med et søk. Vi pakket s 
ammen utstyr og kjørte til Lade der vi 
fant patruljen med Maren og en park-
ert bil med 3-4 ungdommer. Bilen var 
forsøkt gjemt unna, og de hadde tyde-
ligvis forsøkt å unndra seg kontroll. 

Jeg tok ut Bosco og koplet på sporse-
le og sporline. Han ble satt i søk fra 
førerdøren på bilen. Bosco dro nesen i 
underlaget og slo straks på spor. Han 
dro av gårde inn på et industriområde 
og sporet bar preg av at personen vi 
gikk etter ikke ville bli oppdaget av 
politipatruljen som sto ved bilen. 

Sporet fortsatte og gikk etter hvert 
inn på asfalt og fulgte fortauet langs 
Haakon den VII gate og etter hvert 
inn i Lade Alle. Makker kjørte i bil for 
å observere og motpostere. Etter en 
stund fikk jeg se en mann som gikk 

foran oss, og som startet å løpe da han 
oppdaget meg og hunden. Personen 
var for langt unna til at jeg tok sjansen 
på å sende hunden etter, da det kunne 
være andre ute i samme område. Jeg 
ropte til makker over radioen hva jeg 
observerte og ba han kjøre i retningen 
for å forsøke å fange opp denne per-
sonen. 

Bosco og jeg fortsatte sporsøket i håp 
om å nå igjen personen. Sporet fort-
satte der personen forvant for oss og 
inn i et nytt industriområde. Bosco og 
jeg rundet et bygg og gikk oss plut-
selig på makker og en mannsperson. 
Makker kontrollerte mannen og det 
viste seg at han var eier av den bilen 
som patruljen til Maren hadde kon-
trollert. Mannen hadde i tillegg bil-
nøkkelen i lomma. Mannen innrøm-
met til oss at han hadde kjørt bilen 
etter å ha drukket alkohol, og at han 
stakk av da de møtte en politibil. Sak-
en oppklart ved hjelp av hundenesen 
og en tenkende politikvinne.
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Hos patruljehundene stakk Roy Henning og

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

plass, Stian og Mike 3. plass.

Vikeså leverte nok en gang fantastisk vær og

en kjekk høstkonkurranse! Tusen takk til Jan

Øyvind som stiller bygden til disposisjon, og

steller i stand denne dagen for oss. Tusen takk til

Kjell Haagensen som stilte opp som dommer.
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TEKST:  GEIR OG BJARKE

Væpnet oppdrag

Arbeidsdagen til en patruljehund byr på store variasjoner. Den ene dagen 
kan det være lange søk etter folk som blir borte i skog og mark. Enten 

ved at de roter seg bort, eller at de selv velger å gå ut i marka for å ta sitt 
eget liv. Vi leter etter folk som har gjort en kriminell handling og prøver å 
stikke av. Vi leter etter bevis og gjenstander kriminelle kaster fra seg før 

de blir tatt av politiet. Vi løser også ofte oppdrag, ofte bevæpnet, sammen 
med andre tjenestemenn, der hunden sikrer innpåmarsjen for å gjøre 

oppdragsløsningen sikrere for mannskapet som er med. Hunden er først 
gjennom døra, for å sikre oss i tilfelle det står en gjerningsmann der som 

ønsker å skade oss. Ved en konfrontasjon vil bruk av hund ofte være ett av 
verktøyene vi har med oss i verktøykassa for å løse oppdraget.
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På en dagvakt tidligere i år fikk 
vi en meget alvorlig melding 
fra Operasjonssentralen. Alle 

tilgjengelige enheter ble sendt til St 
Olavs Hospital. En pasient hadde gått 
berserk inne på en av akuttpostene. 
Han hadde truet de ansatte med bar-
berblad, og de ansatte hadde rømt fra 
avdelingen i frykt for sitt eget liv. På 
avdelingen lå det også andre pasienter 
og disse var på grunn av alvorlig syk-
dom koplet til maskiner, og var derfor 
ikke i stand til å stikke av.
Sammen med to andre patruljer kjørte 
jeg så hurtig det lot seg gjøre til stedet. 
Underveis fikk vi oppdateringer fra 
Operasjonssentralen om at denne per-
sonen fortsatt var inne på denne sen-
geposten, og at han nå hadde begynt 
å tukle med maskinene som de andre 
pasientene var koplet til. Nå begynte 
det vikelig å haste!
Bjarke og jeg kom til stedet samtidig 
med en av de andre patruljene, og vi 
stanset utenfor hovedinngangen der vi 
bevæpnet oss. I det vi kom inn i hov-
edinngangen så vi flere personer som 
bare sto og pekte oppover ei trapp, og 
vi løp alt vi klarte oppover. På toppen 
av trappa sto det flere folk og pekte, og 
vi endte etter hvert opp på avdelingen 

som denne personen hadde tatt kon-
trollen over.
Inn til sengeposten var det en kraftig 
dør med ett glassfelt øverst som gjorde 
at vi kunne se inn. Vi så da at det sto 
en person der inne og ventet på oss. Vi 
så også at han hadde redskaper i hver 
hånd. Da personen fikk øye på oss, 
stilte han seg midt i rommet og skrek 
mot oss. Samtidig gjorde han tegn til 
at vi skulle komme inn og slåss med 
han.
Vi skjønte at her hastet det med å få 
kommet oss inne for å avgjøre dette, 
da vi ikke visste noe om hvordan de 
andre pasientene hadde det. Vi skjønte 
at her kom vi til å måtte utsette oss 
selv for betydelig risiko for hurtig å få 
kontroll. Vi åpnet døra og som van-
lig var ”Bjarke” først inn. Jeg sto bak 
skjoldet og holdt i førerlina, mens jeg 
så at ”Bjarke ”konfronterte denne per-
sonen. Han sto da ett par meter foran 
personen og halset. Førerlina var helt 
stram og det var helt klart at han ville 
bort å sette tennene i mannen.
Det som da skjedde var helt merkelig. 
Mannen hadde ikke sett at vi hadde 
med oss hunden på grunn av at glass-
feltet var i den øvre delen av døra. Fra 
å stå klar til og sloss med oss, så jeg at 

blikket hans var festet seg på hunden, 
og han klappet sammen som en skin-
nfell. Han la seg pladask ned på gulvet 
og ropte at han overga seg. Det var da 
bare for de andre å sette på han hånd-
jern, og legene og sykepleierne kunne 
kjapt ta seg inn for å se til de andre 
pasientene.
Personen ble hurtig tatt ut av avdelin-
gen, slik at normaldrift kunne starte 
opp igjen. Bjarke følte seg litt snytt og 
var ikke interessert i å være igjen for 
å få berettiget skryt fra de ansatte ved 
avdelingen. Han ble tatt ned til bilen, 
mens jeg gikk opp for å motta skryt på 
hans vegne.
Jeg følte meg sikker på at dette op-
pdraget ikke hadde blitt løst så kjapt 
og uten at noen hadde blitt skadd om 
ikke Bjarke hadde vært med. Jeg tror 
også at de andre som var med på å løse 
akkurat dette oppdraget følte seg litt 
tryggere ved å ha Bjarke med på laget.
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På`n igjen...
TEKST OG FOTO: G-A
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Stor var derfor gleden min, da 
jeg ble rekruttert som narkoti-
kahundefører i Sør-Trøndelag 

politidistrikt i 2008. Da var det bare 
å finne seg en hund å komme i gang.. 

Men, som de fleste hundeførere som 
har vært i gamet en stund vet, så er det 
ikke så enkelt. 

Først fikk jeg en jaktlabrador-valp, 
som viste seg å være livredd tennisbal-
len da den kom trillende mot ham. 

Deretter fikk jeg tak i en 5 mnd. gam-
mel springer spaniel, som så bra ut, 
helt til et par-tre måneder før god-
kjenning. Da ville han plutselig ikke 
søke innendørs.. Etter et halvt år med 
å forsøke å løse det problemet på ulike 
måter, måtte vi dessverre og gi oss med 
ham.

Da må jeg innrømme at tanken om 
å kutte ut hundetjenesten, virkelig 
meldte seg. Og da hundeleder ringte 
bare en måned senere og sa at PHS 
hadde mentaltestet en springer span-
iel, som vi kunne få muligheten til å 
se på, så var jeg bare passe interessert. 
Jeg dro likevel ned til Oslo for å se på 
den, og eventuelt ta den med tilbake 
til Trøndelag for å se mer på den. For 
å gjøre historien kort; Troy var en 
fantastisk hund, og han ble godkjent 
narkotikahund i 2012. Det var fire 

lange år mot målet, fylt av mange ned-
turer, men da jeg stod der med god-
kjent hund var det verdt alt slitet!

Troy og jeg hadde mange gode beslag, 
men høydepunktene var to depotfunn 
på hhv. 9,5 kg marihuana og 10 kg 
amfetamin. Gleden av å finne dette 
kan ikke beskrives med ord, og jeg sier 
derfor ikke noe mer om det.

Sorgen var derfor stor da Troy fikk 
kreft og døde 5 år gammel, etter bare 
to år i tjenesten.

Så ble spørsmålet; skal du skaffe deg 
ny hund?

Basert på det jeg skrev tidligere, så 
skulle en tro at denne nye nedturen 
ville føre til at jeg ikke orket å begynne 
på igjen. Og jeg fikk mange kommen-
tarer fra både venner og kollegaer, som 
ikke kunne forstå at jeg hadde moti-
vasjon til å begynne med ny hund. 
Men de to årene i tjeneste med Troy, 
med minnene om de nevnte depot-
funnene, og en kone som er glad i 
hunder, var jeg ikke i tvil om å gå på 
en ny hund! 

Dermed var det på`n igjen med å 
finne hund. Ønsket mitt var å få tak 
i jaktlabrador eller springer spaniel. 
Men etter et utall mail og telefoner, 
uten positivt resultat, var det en hun-

dekollega som lurte på om jeg ikke 
kunne tenke meg å prøve jakt-cocker 
spaniel. Må innrømme at jeg var noe 
skeptisk med tanke på størrelsen, men 
jeg var villig til å forsøke.

Jeg fikk tak i Stegg, som var en fan-
tastisk hund på de fleste områder. 
Prøvde ham i noen uker, og var veldig 
fornøyd med ham. Dro ned på Sæter 
for mentaltest, der han gjorde et godt 
inntrykk, helt til han viste seg å være 
skuddredd. Dermed ut å lete etter ny 
hund (kona og barna var imidlertid 
litt lei av å sende snille hunder på dør, 
så vi beholdt Stegg som familehund..).

Jeg fikk tak i en ny jaktcocker span-
iel, “Zorro” på 1,5 år. Og endelig var 
letingen for denne gang over. “Zor-
ro” ble godkjent politihund vinteren 
2017! Artig var det også at det var den 
første jaktcocker`n som ble godkjent 
politihund i Trøndelag.

Dette er ikke ment å være en artik-
kel som skal beskrive hvor slitsomt 
og vanskelige det kan være å være/bli 
hundefører. Målet med artikkelen er å 
fortelle at det å være hundefører i pol-
itiet ikke er noen dans på roser, men at 
det likevel er verdt det!

G-A

Jeg har helt siden jeg gikk ut fra PHS i 2000 hatt interesse i å jobbe aktivt 
mot narkotikakriminalitet. Og opp i gjennom de første åtte årene i politiet, 

fikk jeg ofte bistand av narkotikahund til å hjelpe oss med å finne godt 
gjemt narkotika. Det var alltid fantastisk gøy å se hvordan hundefører og 

hund jobbe sammen, og ikke minst den store gleden hundeførere viste når 
hunden fant narkotika!
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blandet fryd man fikk på seg utstyret og satte utfor.
Aller mest spent (nervøs?) var nok Max da han etter
hvert mistet kontaktet med underlaget, og vi var på
veg nedover bygget.

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

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

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

FIN NATTEVAKT 
Nattevakter kan by på mange forskjellige oppdrag i Bergen & omegn. Alt 

fra fyll, spetakkel, familietragedier, leteaksjoner, vold, promillekjøringer og 
ran. Denne vakten startet med sistnevnte. En person var knivranet på en 
privatadresse i en av bydelene, og oppdraget startet før jeg kom på vakt. 
Kvelds-Victor hadde vært opptatt med andre oppdrag, så jeg spurte om 
de trengte bistand av politihund da jeg kom på jobb. Joda, vi var ønsket. 

Ettersom jeg for tiden ikke har fast makker, så skulle jeg egentlig hente en 
ung fremmadstormende politibetjent i sentrum, men Caroline fikk beskjed 

om å ta egen bil og møte på åstedet. Det ville gå mye raskere. 

Blåtur frem, men der var det ikke 
veldig stor sannsynlighet for 
rett sporutgang. Mange folk 

hadde tråkket rundt boligblokken, 
inklusiv ambulanse og politi. Men 
innsatsleder ønsket at vi klarerte 
nærområdet, ettersom vi antok at både 
fornærmede og gjerningspersonene 
var kjente kriminelle. Oppdraget 
var av væpnet art, så Olav ble min 
sikringsmann. Han er ikke vanskelig 
å be, han luktet vel action lang vei 
;) Frode var opptatt på selve åstedet. 
Filmteamet som fulgte patruljen til 
Olav og Frode følte seg sikkert snurt 
da jeg avviste deres deltakelse på søket. 
En ubevæpnet kameramann uten 
verneutstyr var ikke aktuelt å ha med, 

HMS gjelder både for politi og de 
vi har rundt oss. Olav og jeg hadde 
klar en plan for pågripelse i henholdt 
til maktpyramiden og vi fordelte 
arbeidsoppgavene dersom vi skulle 
gjøre funn av gjerningspersonene. 
Så skred vi til verket. Aivo avsøkte 
nærområdet uten å finne rette folk 
eller interessante gjenstander. 

I mellomtiden hadde Frode og min 

egentlige makker Caroline gjort en 
god jobb på åstedet, og sivilpatruljen 
med Ingeborg og Thomas hadde 
kommet med aktuelle navn på 
gjerningspersonene. Fornærmede 
bekreftet navnene deres, og så var 
jakten i gang.
Ingeborg og Thomas har peiling 
på hva som rører seg og visste hvor 
gjerningspersonene bodde. De 
oppsøkte denne for å spane litt. Da 
V30 var ferdig med søket rundt 

åstedet kjørte vi til en annen bydel for 
å bistå S41 for å aksjonere på adressen. 

Caroline har jeg kjørt med før og hun 
har fått samme opplæring som jeg gir 
alle som kjører hundepatrulje. Fokus 
på HMS ift hundens soner når den 
står i bevoktning, og kommunikasjon 
hundefører – makker før man går 
frem til gjerningspersoner. Hun viste 
til gangs at hun har stor kapasitet på 
denne nattevakten!

S41 hadde lokalisert bygget og 
utgruppert seg. Vi fikk beskjed om 
hvor vi skulle parkere og ta oss frem. 
Parkeringen gikk fint, Aivo fikk en 
belønning i munnen i utlastningen 
fra politibilen for å være sikker på at 
han var musestille. Vi krysset veien og 
der spyttet hunden ut belønningen og 
dro på spor. Hmmm, jeg skjønte ikke 
så mye av det. Men vi skulle jo den 
retningen, så da gjorde det ikke noe. 
Jeg trodde tross alt Aivo fulgte sporene 
til Ingeborg og Thomas, men neida, 
det gjorde ikke hunden. Han markerte 
på en port, og vi dro inn på en gangsti. 
I enden av denne så jeg skyggen av to 
menn med utenlandsk bakgrunn og 
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Aivo gikk i skarp bevoktning med 
bjeffing. Ingeborg hørte dette fra 
sin spaningspost og tenkte : »Faen, 
Cecilie….hunden din skulle være 
stille…» Ikke lett å si dette til Aivo 
når han hadde sporet opp ranerne. De 
hadde nok luktet lunten, og valgt en 
annen vei isteden for å dra hjem. Den 
ene raneren så ut til å ville stikke av, 
men tok til fornuft. Litt uvisst om det 
var mine kommanderinger på norsk og 
engelsk, eller Aivo sin internasjonale 
bjeffing som gjorde utslaget. Caroline 
meldte fra på samband, utførte 
samtidig sikringsoppgavene sine og 
S41 løp etter bjeffelydene. 

Den ultraraske løperen Thomas 
hadde los og tok korteste, men ikke 
tryggeste vei frem. Jeg hørte Caroline 
rope: «Ikke gå foran hunden». Jeg 
så en skygge til venstre for meg og 
en hekk, og fikk akkurat røsket 
Aivo bakover. Thomas fikk ingen 
lakkskader, men det var nære på. Han 
lærte forhåpentligvis at å løpe inn i 
gapet på en politihund kan gi en høyst 
ufrivillig akupunkturbehandling man 
ikke ønsker. 

Ingeborg valgte en sikrere vei. 
Caroline, Thomas og Ingeborg fikk 
raskt påsatt håndjern på ranerne våre. 
De nektet selvsagt for det meste. S41 
var klar på at disse mennene drev 
med narkotikaomsetning, og det var 
ikke usannsynlig at gjeldsinndrivelse 
var bakgrunnen for nattens ran. 
V30 ransaket leiligheten og fant litt 
av ransutbyttet. Etterpå søkte Aivo 
nærområdet for eventuelle andre ting. 
Da vi hadde søkt det meste, også 
rundt pågripelsesstedet, skulle jeg bare 

ta hunden opp en trapp og forbi en 
mur. Han var ikke satt i søk, vi skulle 
bare transportere oss videre til neste 
hage. Aivo tverrsnudde i trappen og 
dro på jakt. Jeg slapp hunden og lot 
han følge opp luktbildet sitt. Jepp, der 
stod han i markering inn i steinmuren 
under trappen. Jeg var sikker på at 
dette var noe som luktet mye. Jeg 
belønnet, dekket hunden av og tok 
bilde. Deretter fjernet jeg litt kvister 
og løv, men så ingenting. Hmmm, 
kanskje jeg ryddet feilt sted? Jeg sendte 
hunden i søk på nytt og han markerte 
samme sted. Godt, da var det bare å 
grave seg enda lengre inn i steinmuren. 
Joda, der lå det noen hundre gram hasj 
godt innpakket. Herlig! Nye bilder og 
funnet sikret med tanke på dna-spor. 
Forhåpentligvis viser prøvene at dette 
var ranerne sitt narkotikadepot. Vi 
søkt en stund til, men fant ikke mer. 

Ved retur til rapportrommet var vi alle 
fornøyde. SE31 hadde mye rapporter, 
S41 det samme (og hadde full ære over 
at gjerningspersonene ble identifisert 
så raskt) og V30 happy for hundefunn. 
En stygg sak raskt oppklart etter godt 
samarbeid mellom patruljene, bare 
synd at ikke tv-stjernene Frode og 
Olav fikk være med på pågripelsen. 
Kameramannen fikk filme litt etter at 
dna-sporene på funnene var sikret. 
Senere på natten ble vi sendt lengre 
ut i distriktet. En suicidal mann 
skulle oppsøkes, politiet skulle bistå 
helsevesenet. Langt ute på bondelandet 
og bekmørkt. Lokalpatruljen ankom 
før oss og dekket opp huset fra utsiden. 
Man antok at mannen ville prøve 
å stikke av for å unngå å bli innlagt 
på sykehus. Ambulansen og V30 
ankom etter hvert. Dørene var låste, 
og ettersom politiet bistår helse, så er 
det AMK som må ta beslutningene 
om politiet skal ta seg inn i huset med 
makt (ta døren eller knuse vinduer). 
AMK pleier å bruke litt tenketid 
på dette, ettersom de da må dekke 
utgiftene selv. Etter litt tid med heftig 

banking på dører og vinduer fikk 
vi kontakt med konen i huset, men 
mannen svarte ikke da konen ropte 
rundt i huset. Hurtig arbeidsfordeling 
ble gjort for å satse på rask lokalisering 
av mannen, jeg antok vi hadde dårlig 
tid. Lokalpatruljen skulle avsøke 
huset, garasjen og uthus, samtidig som 
Aivo ble satt i sporsøk.  Vi slo en bue 
litt utenfor politi/ambulansetråkk, og 
jaggu slo han på spor raskt. Caroline 
kom løpende som sikring, meldte fra 
retning osv. Bare et par minutters søk 
senere fant Aivo mannen ved et tre og 
varslet med bjeffing. Jeg trakk Aivo 
raskt bakover, Caroline tok kontroll 
og fikk en god dialog med mannen. 
Han ble transportert tilbake mot 
huset i fin fysisk form. Mannen ville 
hilse på politihunden, han mente seg 
hundevant. Mannen likte egentlig 
ikke politiet, men han var veldig glad 
i hunder. Aivo har et fint lynne; han 
blir raskt sint når situasjonen krever 
det, men samtidig er han snill og 
grei ellers. For å traumeminimalisere 
settingen så tenkte jeg at mannen nå 
kunne få et annet inntrykk av politiet. 
Caroline hadde hatt en veldig grei 
samtale med ham, så den suicidale 
mannen fikk klappe Aivo og begge var 
vel forlikte. Den suicidale ble funnet 
raskt uten at han hadde klart å ta 
livet av seg. Dette fordi V30 var raskt 
på stedet og kunne gå sporsøk tidlig 
ettersom mannen hadde forlatt huset. 
Alternativet er mye tråkk fra andre 
letemannskaper og at området man 
leter i er større. 

En fin nattevakt (med mye resterende 
skrivearbeid) gikk mot slutten, 
så da kjørte vi mot sentrumsnære 
områder igjen. Det er alltid kjekt 
med hundefunn og oppgaver for 
hundenesen. Aivo sov godt etter 
denne natten, og det gjorde jaggu jeg 
også!
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KURS I OPERATIV 
PSYKOLOGI

VED SJØKRIGSSKOLEN
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Faglig leder for kurset har siste 
årene vært Olav Kjellevold Ols-
en fra UiB. Hans bakgrunn som 

teolog og psykolog var en spennende 
fagkombinasjon, og i de senere år har 
han også jobbet med å utvikle Fors-
varets spesialoperatører- og operative 
avdelinger. Øvrige foredragsholdere 
kom fra Forsvaret og UiB. Sensorene 
som skulle lese oppgavene våre og 
gjennomføre muntlig eksamen var alle 
eksterne fra UiB. Kurset gir 15 studie-
poeng og gis utfra en samlet karakter 
fra skriftlig oppgave og muntlig ek-
samen.

Vi startet i september med en 2 ukers 
samling, med oppmøte på Sjøkrigss-
kolen kl 0830 sammen med elevene 
fra Sjøkrigsskolen. Disse var i sitt siste 
år ved Sjøkrigsskolen og tjenesteg-
jorde enten som kyst- eller marine-
jegere. Alle unge dyktige menn med 
unike erfaringer fra stridigheter i ulike 
deler av verden. 

Jeg var forberedt på at det ville bli 
hardt å begynne med 10 dager på 
skolebenken. Forelesningene opplev-
des likevel som engasjerende og in-
teressante og foredragsholderne var 
alle dyktige. Forelesningene foregikk 
på norsk og noe svensk, mens mye av 
pensum var på engelsk. Vi fikk leks-
er til påfølgende dag og jeg trodde 14 
sider lese-lekse skulle være unnagjort 
på kort tid, men ble sittende i timesvis 
da hjernens oppbygging og nerveba-
ner er vanskelig å forstå på engelsk. Jeg 
opplevde starten på studiet som tøft, 
men dette gikk seg til etter hvert😊

Hver fredag ble avsluttet med mun-
tlig lekseprøve, og jeg satt virkelig å 
pugget torsdag kvelden. Gutta fra 
Sjøkrigsskolen tok ting lett virket det 
som, de var vant til å være studenter, 
mens jeg følte jeg slet i starten.

Hovedtema disse to første ukene var 
delt i tre ;
1) Stress og stressmestring
2) Læring og
3)Tenkning.

Under temaet læring var det mye gjen-
kjennelig fra hundekurs vi hundefører 
har. Vi hadde om de 4 læringsteor-
iene: 1)habituering/senitivering 2)
Klassisk betinget 3)Operant Betinget 
og 4)Sosial kognetiv læringsteori.

Hvordan vi lærer er interessant læring, 
både hvordan vi selv lærer, hvordan vi 
lærer bort og hvordan vi lærer hun-
dene å gjøre de viktige tingene de må 
kunne for å fungere som dyktige poli-
tihunder.

I løpet av de to første ukene måtte 
vi også vurdere tema for egen fagop-
pgave. Oppgaven skulle være på min 
7500 ord. Oppgaven skulle handle 
om en egen-erfart hendelse fra oper-
ativ tjeneste og omhandle noen av te-
oriene som kurset gjennomgikk. For 
meg var dette et enkelt valg. Jeg har 
”drømt” om operativ psykologi kurset 
siden min mann tok kurset i 2006 og 
har siden det visst hvilket oppdrag jeg 
skulle skrive om. Oppdraget fant sted 
helt tilbake i 1997 og er det oppdraget 
som har gjort mest inntrykk på meg 
i min politikarriere. Oppgaven min 

het:” Kritisk hendelse: -panikkangst,- 
hvorfor og alternativ håndtering.”
Alle måtte få godkjent tema for op-
pgaven, noen skiftet underveis, men 
vi fikk alle god veiledning av Olav.

Frem til samling 2 i november ble det 
en del skriving på oppgaven for min 
del, samt å lese gjennom det engelske 
pensumet. To bøker vi leste på en-
gelsk vil jeg anbefale alle å lese. Det er 
”Once a warrior always a warrior” av 
Charles W. Hoge og  ” On Combat” 
ved  Dave Grossman. Begge bøkene 
omhandler forskning gjort på amer-
ikanske soldater i etterkant av strid-
shandlinger. ”On Combat” 
handler om stress og stressmestring, 
mens ”Once a warrior always a warri-
or” handler om PTSD og ivaretagelse. 
Ikke bare av den berørte, men også av 
de rundt han/henne.

Hovedtemaene på samling 2 var: 
1)Ivaretagelse og
2)Ledelse.

Også disse to ukene var det 10 dager 
med fulle dager på skolebenken, lek-
ser og lekseprøve hver fredag. Hardt 
når det stod på, men også en effek-
tiv måte å lære på for min del. Etter 
hvert begynte teoriene å henge sam-
men og jeg forstod hvorfor det var å 
vite noe om hjernens oppbygging, for 
å kunne forstå hva som skjer når vi får 
en stressreaksjon. Vi lærte hvor viktig 
det er å trene på situasjoner vi i oper-
ativ tjeneste kan komme i. Men ikke 
minst å få teori på tema, og kunne 
diskutere hva som skjer fysiologisk 
med oss i en stressituasjon, og at det er 

TEKST OG FOTO: TERJE

Høsten 2017 var jeg sammen med to kollegaer så heldig å få delta på 
kurset ”operativ psykologi” ved Sjøkrigsskolen. Annen hvert år er kurset 
en del av ledelsesutdanningen for elever ved Sjøkrigsskolen. Det har de 

siste årene vært en åpning for at deltagere også fra eksterne etater kan få 
delta på kurset. Høsten 2017 var Geir og Kristine fra Opplæringsenheten/
Bergen sentrum og undertegnede fra hund deltagere, samt en fra Bergen 

Brannvesen og 2 fra sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus.
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helt normalt at vi reagerer ulikt på like 
hendelser.  Er vi mentalt forberedt på 
oppdraget, hvilke situasjonsforståelse 
får vi underveis og ikke minst hvordan 
tenker vi og føler vi om vår egen me-
string av det som skjer.

Vi lærte mye om søvn og hvordan for 
lite søvn og skiftarbeid er krevende for 
oss i operative yrker. Søvn er en av 4 
ting vi ikke klarer oss uten for å over-
leve( de andre er luft, vann og mat). 
Hva skjer fysiologisk med oss når vi 
får for lite søvn? Og hvordan kan dette 
spille inn på beslutninger vi tar i oper-
ative operasjoner, både som leder eller 
hundefører?

Hovedtema under kursets 2 siste uker 
var ivaretagelse. Vi hadde en del om 
PTSD, behandlingen av dette og hva 
vi kan gjøre overfor makker dersom 
det oppstår en hendelse der en får en 
akutt stressreaksjon. Å reagere på ting 
er ufarlig dersom vi ikke gjør det til 
noe som er tabu. Å ha et godt sam-
hold og snakket gjennom det som har 
skjedd er viktige hjelpemekanismer. 

Å være hundefører stiller mange krav 
til oss. Mange har forventninger til oss 
og at alt skal løse seg når vi kommer 
frem. Vi har forventninger til oss selv 
og et sterkt behov for å lykkes. Vi kan 
mange ganger føle at vi ikke strekker 
til og at andre blir skuffet over oss. 
I andre tilfeller er vi med å redde liv 
sammen med vår firbeinte makker. At 
vi var på rett stede til rett tid var avg-
jørende for å løse saken. Andre ganger 
er det vi som er de som gir pårørende 
et svar og en grav å gå til. Det er stort 
spenn på de lykkelige oppdragene og 
de som ikke ender bra. Vi har et for-
ventningspress på oss og er til stede 
i mange menneskers verste øyeblikk 
i livet. Dette er hendelser som vi må 
være flinke å snakke om med hveran-
dre. Dette er hendelser som vi legger 
oss på minnet. Da er den lille praten 
i hverdagen med en makker vi stoler 
på viktig. 

I løpet av disse 2 ukene fikk vi også 
veiledning på oppgavene vi holdt på 
å skrive.

Frem til jul jobbet jeg med ferdigstil-
lelse av oppgaven. Jeg hadde bestemt 
meg for å levere inn før jul og 201217 
sendte jeg den inn selv om fristen var 
rett over nyttår. Muntlig eksamen var 
satt til fredag 120118 og jeg tenkte jeg 
måtte ta fri juledagene før jeg satte i 
gang siste innspurt med lesing. Frem 
til jul hadde vi eksterne sporadiske 
kollokviesamlinger der vi repeterte og 
diskuterte pensum. Noen falt fra un-
derveis og i de siste ukene hadde vi tre 
fra politiet veldige nyttige samlinger 
der vi diskuterte og øvde oss på mun-
tlig fremføring.

Etter eksamen var vi fornøyde med 
eget faglig utbytte, og enige om at vi 
hadde vært utrolig heldige som kunne 
delta på kurset. Etter min mening 
er dette et kurs som alle som jobber 
operativt i politiet burde hatt. Kan 
godt være at noe av dette er pensum/
repetisjon fra Politihøgskolen, men 
for meg som gikk ut fra Politiskolen 
i 1991 var faglig innhold veldig nyttig 
lærdom.

Håper ledelsen ved Vest politidistrikt 
passer på når de får invitasjon til å ha 
med elever på kurset og takker ja. Det 
har så langt vært gratis for deltagerne 
og arbeidsgiver, men krever at de som 

går på kurset får arbeidsfri 
de 4 ukers samlingene det er 
undervisning. Det var oblig-
atorisk oppmøte for deltak-
erne ved forelesningene og 
jeg gikk på forelesning etter 
en nattevakt. Det ble med den 
ene gangen!! 

Oppsummert er operativ 
psykologi kurset et komprim-
ert og omfattende studie. Det 
krever mye av den som tar det, 
men en får som polititjenestep-
erson mye igjen for det faglig, så 
det er verdt det
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Iskrivende stund er
det rene vår-
stemningen i

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

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

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

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

Tove Moholt
Leder TPTHK

Lederen har ordet
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