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I dette bladet kan dere lese om Nordisk mesterskap 2019, 
som ble arrangert av Oslo Politihundelag- etter det jeg 
forstår med stor suksess. Stor gratulasjon til Bjørn Harald 
Breili, som ble Nordisk mester for narkotikahunder.  
En utrolig kjekk tradisjon dette mesterskapet. Her møtes 
gode kollegaer fra Skandinavia og har en fantastisk arena 
for å konkurrere og møtes. Stor takk til Politidirektoratet 
som støtter dette arrangementet økonomisk.  Dere kan 
lese en kjekk og velskrevet artikkel om dette i bladet. 

NPHL pensjonistforening v/Geir Halvorsen har latt 
Politihunden trykke en kjekk artikkel fra «gamle dager». 
Interessant og lærerik lesning. Her kan dere lese om 
leteaksjoner og rundering, og en av artikkelforfatterne 
er ingen ringere enn Leif A. Lier- for de fleste kjent 
som leder for Beredskapstroppen og legendarisk 
drapsetterforsker i KRIPOS. Artiklene fra pensjonistlaget 
fremstår som meget velskrevne og profesjonelle.  
God lesing. 

Må nok en gang takke vår veterinærvenn Bille fra flotte 
Danmark, som bidra med artikkel etter artikkel i hvert 
blad. Enormt kunnskapsrik og verdens letteste å spørre 

om artikler. NPHL takker så mye Bille skiver om tre 
gode ledetråder når det gjelder hund, de tre K` er: 
Kjærlighet, Krav og Konsekvens. I tillegg fremhever  
han den skandinaviske hundetjenesten som sunde,  
friske hunder med hundeførere som er opptatt av 
hundens beste. 

Utover dette bidrar Agder Politihundelag i bladet  
og med masse kjekk lesing. Her er det leteaksjoner  
som virkelig viser hva som kreves av en hundefører  
og det virker som om Agder er glødende opptatt  
av redning og hvordan dette organiseres.  
Takk for flotte artikler.

Vi har også en artikkel om «Breaking Bad»,  
på sørlandsk vis.

Arvid Fallander har skrevet en artig og interessant 
artikkel fra «en dommers ståsted». Kjekk lesing.  
Jeg må si jeg kjenner meg godt igjen fra Arvid 
 sin artikkel.

                                                                   Leiv Kjetil

Da var sommeren 2019 over og vi går mot høst og kaldere tider. Iherdige hundeførere, deres 
familier og hunder har forhåpentligvis ladet batteriet, og er klar for ny innsats etter å ha avviklet 
sommerferien.  Noen har feriert i Norge, mens andre har trukket mot varmere breddegrader. 

REDAKTØRENhar ordet
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Selve konkurransen gikk også meget bra og vi kan gratulere vår egen Bjørn 
Harald Breili fra Nordre Buskerud med seieren i narkotika klassen. Sverige 
og Peter Nordgren trakk det lengste strået i patruljehund klassen. Sverige var 
også best totalt og vant dermed lagkonkurransen. 

Slike mesterskap er viktig for oss som driver med hund, både faglig og ikke 
minst sosialt. På banketten kom jeg i snakk med en dansk hundefører og 
deltager som kunne tenke seg en studietur til oss i Norge for å lære mere 
om hvordan vi trener «slipp», dvs at hunden skal slippe figuranten på 
kommando. Dette er vi blitt gode på i Norge og Danmark henger kanskje 
litt etter oss på dette feltet. Vi får be de opp etter sommeren.

Når sommeren er over kommer vi raskt til de norske mesterskapene. 
Trondheim for patrulje og Stavern for narkotika er årets arrangører. De har 
helt sikkert kontroll på det meste og vi gleder oss til å komme på besøk. Jeg 
ønsker deltagere, dommere og arrangører lykke til.

Ellers er bladet spekket med gode historier fra hundeførere som bidrar hver 
eneste dag for at våre hunder skal få gode løsninger. God lesning.

Rune

Tusen takk til Oslo Politiets tjenestehundklubb og Tove som 
arrangerte et prikkfritt Nordisk mesterskap for politihunder 
i slutten av mai. Rammene oppe i Holmenkollen og på 
Park hotell kan nesten ikke bli bedre og jeg er helt sikker på 
at våre kollegaer fra Sverige, Danmark, Finland og Island 
lot seg imponere. Vi i NPHL må også rette en stor takk til 
POD og Karoline Lynne for godt samarbeid og støtte til disse 
nordiske sammenkomstene og det nordiske samarbeidet, uten 
dere hadde det vært vanskelig å gjennomføre.

LEDEREN  har ordet
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Opfører din hund  
sig dyrisk?

Det er da et mærkeligt spørgsmål, for en hund er da et dyr. Ja det har du  
ret i og normalt i dagligdagen opfører den sig da ganske fornuftigt, ja til tider helt menneskeligt. 

Hunden er jo et dyr der gennem århundrede langsomt  
er helt tilpasset mennesket og derfor også føler sig bedst tilpas  

i menneskets tilstedeværelse. 

- AV ONKEL BILLE -
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Det er ikke fordi jeg nu skal 
til at fortælle dig en masse om 
hundepsykologi for det er der nok 
der gør og der findes efterhånden 
mange, mange bøger om 
hundepsykologi så man kan blive helt 
svimmel.

Til tider kan det også blive for 
meget for en hund er blot en hund 
og et dyr. De store lange analyser 
om hvordan den modtager og 
føler omverdenen er nogle gange 
mere til skade end til gavn over for 
hunden. Lad den leve og have et godt 
hundeliv og lad være med at tænke 
alt for meget på hvordan hjernen er 
skruet sammen hos hunden. Sådan 
som du reagerer spontant overfor 

hunden viser sig ofte i længden at 
være det mest naturlige.

Men hvad er det så jeg vil 
sige. Skal vi glemme alt om 
hundepsykologi og gå tilbage 
i god gammeldags opdragelse. 
Nej det er såmænd ikke det. 
Vore (de danske) politihunde 
er i sundhedsmæssig henseende 

særdeles sunde og raske. Det er de 
også i Norge. Vi har efterhånden 
godt styr på ryg- og led lidelser og 
selv om at hundene bliver brugt 
ganske hårdt lykkes det os at holde 
dem Ok med hensyn til sygdomme af 
enhver art. 

Det jeg er begyndt at kikke en del 
på, er når der bliver kasseret en 
polititjenestehund før tiden, dvs. 
før den aldersmæssig egentlig burde 
stoppe. Hvad er så årsagen. Hos 
os i Danmark  har Kurt Verup fra 
Politihundeskolen for nogen tid siden 
lavet en landsdækkende statistik så 
hver eneste hund der blev kasseret 
blev registreret med årsagen til at 
den blev taget ud af tjeneste før 
tiden. Med før tiden menes at den 
aldersmæssig sagtens burde kunne 
være tjenestehund længere. Men altså 
alligevel bliver kasseret.

Denne statistik har ganske 
overraskende afsløret et forhold, 
som jeg/ vi slet ikke havde øjnene 
op for. Næsten alle politihunde der 
i Danmark blev kasseret før tiden 
(altså hvor de egentlig aldersmæssig 
burde være tjenestehunde) blev det af 
psykiske årsager. Det er absolut ikke 
mange der kasseres, men hver eneste 
der kasseres, er jo en for meget. Det 
har bevirket at vi har været nødt til 
at kikke lidt mere på hundens psyke. 
I starten var vi uforstående overfor 

problemet for vi har en særdeles 
god mentaltest under godkendelsen 
af hunden, så vores materiale 
skulle sådan set være helt i orden. 
Mentaltesten er rigtig god og jeg tror 
fortsat fuld og fast på den. Men hvad 
kunne der så være gået galt for den 
enkelte hund.

Jeg/vi begyndte at se nærmere 
på hvad mere præcist det var 
hundeføreren fortalte os om årsagen 
til kassationen. Her kom der nogle 
ganske klare signaler frem. Det 
viste sig nemlig at vi næsten uden 
undtagelse kunne putte årsagen 
i enten en kategori der hedder: 
Hunden er blevet aggressiv eller i 
en kategori der hedder: Hunden 
forholder sig passiv og har ingen 
arbejdsglæde mere. Ved at tage 
nogle af disse hunde og så give dem 
lykkemedicin eller kemisk kastration, 
ja så fungerede langt de fleste hunde 
rigtig godt igen.

Men det kunne da ikke være 
løsningen. Politihunde på 
lykkemedicin. NEJ, men det viste 
os at det så sandelig var/er psyken 
hos hunden der ikke kunne/kan 
følge med. Er det så os der er for 
hårde? Nej, heller ikke, for det jeg 
kender til hele Skandinavien til 
politihundeførere, så er de nogle af 
de mest humane og venlige over for 
deres tjenestehunde man kan ønske 
sig. I mange andre lande er mange 
hundeførere formentlig langt mere 
”brutale og barske”.

Hvad er der så galt. Ja vi måtte 
søge hjælp og fik faktisk her lært en 
masse ved at se på skolebørn. Når de 
bukker under, psykisk set, så reagerer 
de ofte enten ved at blive passive eller 
ved at blive aggressive. Det var noget 
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vi kunne nikke genkendende til. 
Hunde og børn reagerer ens i mange 
henseende. Så må det jo alligevel 
være forældrene eller i vores tilfælde 
hundeførerens skyld.

Ja, desværre. Men, ikke helt. Det er 
også vores skyld. Med os mener jeg 
os der underviser hundeførere. Det 
hele starter i hundens hjerne. I det 
såkaldte limbiske system. Den kaldes 
også krybdyrhjernen. Vi medtager 
nu i undervisningen det limbiske 
system. Og vi kan se at det allerede 
går meget bedre. Jeg vil i næste afsnit 
prøve at fortælle lidt om det limbiske 
system. Det virker på samme måde 
både i mennesker og dyr. Og det kan 
sandelig drille os meget. Men der er 
håb forude. Vi er jo bare mennesker 
alle sammen. Og vi (og også din 
hund) reagerer jo egentlig bare på de 
omgivelser vi er i. 

Lad os kikke lidt nærmere på det 
limbiske system, Hvis det bliver for 
kedeligt for dig så stop bare med at 
læse videre

Det limbiske system
Forestil dig at du har et hus der er 
flere tusinde år gammel. Hver gang 
der har været brug for noget nyt for 
eksempel et nyt rum med en bedre 
funktion og indretning er der bygget 
et nyt rum på dette meget gamle hus. 
Til gengæld er der ikke revet noget 
væk. Alt det gamle er der stadig. 
Det er sådan vi kan opfatte hjernen. 
Intet af det gamle bliver smidt ud 
eller forsvinder. Jeg snakker her 
om hjernens udvikling op gennem 
tiderne. Det urgamle basale i hjernen 
er der stadig, lad os kalde den del 
krybdyrshjernen. Her ligger et utal 
af nedarvede oplysninger i hjernen 
helt fra den gang vi var ”krybdyr”. 

Krybdyrshjernen arbejder sammen 
med det limbiske system. Limbus er 
latin og betyder egentlig en syning 
på et stof. I vores betydning er det 
lettere at forstå det som et netværk. 
Det limbiske system er ældgamle 
strukturer i hjernen og det er derfor 
også her alle de basale følelser som 
angst, sult, sex samt håndtering af 
hukommelsen foregår. Det er herfra 
både mennesker og dyr reagerer 
emotionelt og det går lynende stærkt. 
Mange emotionelle reaktioner 
kommer før man næsten selv ved af 
det. Reaktionen kan både komme 
gennem nerveimpulser og gennem 
hormonerne. Typisk udtrykket: Jeg 
reagerede før jeg fik tænkt mig om. 
Man ved fra dyreforsøg at skader i 
det limbiske system giver problemer 
med at huske, problemer med at lære 
af farlige situationer og det giver fra 
let til stor aggressivitet. Hvis det ikke 
giver aggressivitet så går det over 
i passivitet. Det er ofte et kæmpe 
apparat der lynende hurtigt sættes i 
gang. Forestil dig at du ser en slange 
og at du er en person der er meget 
bange for slanger. For eksempel fordi 
du en gang har haft en forfærdelig 
oplevelse med en slange. Lynende 
hurtigt får du hjertebanken, hurtig 
vejrtrækning, du ryster, får svedige 
hænder og måske diarre. Alt dette 
gør at kroppen for at gøre sig klar 
til et af to muligheder: Flygte eller 
kæmpe. Lad os nu antage at slangen 
forsvinder væk og ikke er til fare mere 
for dig. Alligevel vil det vare et stykke 
tid før du er faldet til ro igen og med 
ret stor sandsynlighed vil du ikke gå 
denne vej igen en anden gang i skræk 
for at slangen måske er der igen.

Hos os er det ofte syn og lyd indtryk 
der får det limbiske system til at 
reagere akut og hurtigt. Hos vore 

dejlige hunde er det ofte lugtesansen 
der er den udløsende sans. Går det 
angst eller alarmgivende duftstof 
gennem det Jakobsonske organ 
(som ligger inde bagest og øverst i 
mundhulen) kommer reaktionen i 
hunden uden at den selv er klar over 
at det er en duft der har fremkaldt 
tilstanden. Lad os sige det lidt 
populært: Den lugter en lugt den 
ikke selv kan lugte. Det kan for 
eksempel være hormondufte, de 
såkaldte feromoner. De går den vej. 
Hormondufte kan for eksempel 
udløse tryghed, opstemthed angst og 
meget mere. Et eksempel kan være 
at en hund pludselig ikke vil ind i et 
rum eller ind på et gulv.

Dårlige oplevelser lagres i det 
limbiske system. Glæde lagres i det 
limbiske system. Kommer der en 
genkendelse af en dårlig oplevelse 
vil vi og hunden prøve at undgå 
at denne oplevelse skal ske igen. 
Kommer der en genkendelse af en 
glædelig oplevelse vil vi og hunden 
prøve at få denne oplevelse til at ske 
igen. Al lærdom med tvang giver 
sorte pletter i det limbiske system. Al 
lærdom med glæde giver glade hvide 
pletter i det limbiske system. 

Det var lidt om det akutte og 
reaktionerne. I dagligdagen hvor 
man stresses negativt begynder 
det limbiske system at udvikle et 
adfærdsmønster der enten kan være 
aggressivitet eller passivitet. Du kan 
måske genkende det ved følgende 
eksempel. En chef på arbejdet er 
inkonsekvens over for dig. Til tider 
roses man for et stykke arbejde man 
har udfør og for eksempel dagen efter 
beklager han sig over dit arbejde. 
Han er ikke konsekvent. Og man 
bliver utryk over for ham og hans 
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luner. Det kan ende med at du for 
eksempel bliver meget mere vred 
over en lille hændelse derhjemme 
end du normalt ville have blevet. 
For eksempel over en lille ridse i din 
bil som din kone har lavet. Det er 
hverken din eller din kones skyld 
at du blev så gal. Det er faktisk din 
chefs skyld.

Nu er vi ved at komme derhen hvor 
det egentlige kommer som jeg vil 
fortælle dig. Det er nemlig at man 
altid skal optræde konsekvent over 
for sin hund. Man skal give den 
kærlighed, man skal stille krav til den 
og man skal opføre sig konsekvent 
overfor den. Det kalder jeg de tre K 
’er.: Kærlighed, Krav og Konsekvens. 
Følges dette ikke ad går hundens 
limbiske system langsom til angreb 
og hunden bliver enten ked af at 
gå på arbejde eller den bliver alt for 
aggressiv. Hvis din chef på arbejdet 
ikke er konsekvent over for dig bliver 
du ked af at gå på arbejde og bliver 
måske mere og mere passiv på arbejdet 
eller mere og mere aggressiv over dem 
derhjemme for du kan ikke tillade dig 
at blive aggressiv over for din chef, så 
risikere du jo at miste dit job. Lad os 
kalde det ”omdirigeret aggressivitet. 
En tjenestehund der har fået fyldt sit 
limbiske system op med inkonsekvens 
kan for eksempel reagere ved pludselig 
at bide et barn eller konen i huset. 
Men man skal også give hunden lov til 
at være god til det den er bedst til.  Jeg 
synes ikke man skal være bange for at 
give den selvstændighed. For eksempel 
under søg. Læg mærke til hvordan 
den opfører sig og lad den arbejde så 
selvstændigt som overhovedet muligt. 
Det giver det bedste resultat. 

Specialhunde der ikke har fået der 
tre K’er. Reagerer ofte med passivitet. 

Typisk ses det ved at hunden når den 
har fri så har den masser af energi 
og kan løbe og lege med børnene i 
lang tid, men ligeså snart den er på 
arbejde så bliver den hurtig træt. 
Problemet er større end vi tror. Det 
kan vises ved at når man behandler 
en sådan hund med lykkemedicin så 
fungerer den helt fint igen. Jeg har 
lagt mærke til at det oftest er helt 
nede i hvalpestadiet at det kan gå 
galt. Begynder man for tidlig med 
den egentlige træning så går det galt 
allerede når hunden er mellem 5 
og 6 år gammel. Mit råd til dig er 
foruden at huske de tre Ker er ikke 
at begynde for tidligt med for store 
krav til en hvalp. Lad alt være leg til 
den er gammel nok. Og lad være med 
at få den godkendt før den mindst er 
1½ år gammel. Et lille eksempel er 
at man med en hvalp der skal være 
narkotikahund leger med en bold 
hvor i der er gemt noget narko for 
eksempel hash. Man kaster bolden 
og roser hvalpen når den kommer 
med den. Men hvad gør man den 
dag hvalpen  smider bolden fra sig 
fordi den lige kom forbi et sted hvor 
der lugtede mere spændende end 

det er at give far (eller mor) en bold. 
Skal man så acceptere at den ikke er 
lydig og ikke bringer bolden eller skal 
man til at tvinge den til at komme 
med bolden. Allerede nu er man så 
begyndt at give sorte oplevelser til det 
limbiske system. Et andet eksempel 
er når den lille hvalp glædestrålende 
og tyggende på en sko kommer hen 
til sin ejer med skoen. Skal man 
så rose den eller sige: Nej det må 
du ikke fordi man ikke vil have at 
den løber med sko og bider i dem. 
Allerede her er man ved at ødelægge 
hvalpens apportering hvis man 
opfører sig forkert over for hvalpen. 
Ifølge psykologerne er det rigtigt 
svært at reparere de skader der har 
sat sig i det limbiske system. Det er 
jo en del af overlevelsen for dyret at 
reagere på negative oplevelser og lære 
af de erfaringer som livet har givet os/
den. Mennesker kan gå til psykolog. 
Vi kan kun kassere hunden som 
tjenestehund.

Husk det hele er min mening. Andre 
kan have lige så gode og måske bedre 
meninger. 

Bamseklem
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Instruktørutdanning 
politihøgskolen 2019

- AV POB SKJEGGESTAD -

I januar 2019 startet ett, for mange distrikter, etterlengtet studie ved PHS. 
Instruktørutdanning for hundetjenesten er et studie på 20 studiepoeng  

som ikke arrangeres veldig ofte.

Dette har ført til at det er stort 
etterslep og mangel på instruktører i 
mange distrikter. Det bar også dette 
studiet preg av i form av mange 
studenter og dermed stor klasse.
Vi var 25 stykker som møttes i starten 
av januar til to uker med pedagogikk.

Det var en uvant setting for mange 
som ikke har vært på skolebenken på 
en stund, deriblant undertegnede. 

For en del år siden gjennomførte jeg 
instruktørutdanning for operative 
disipliner, også 14 dager med 
pedagogikk. Jeg hadde derfor ett 
fortrinn siden jeg kjente til noe av 
teorien fra før.

Det var lange dager, med mange 
forskjellige temaer. Det var ikke så 
fysisk slitsomt, men det var en del 
tanke virksomhet.

Vi skulle blant annet gjennom- 
føre en gruppeundervisning  
og en individuell undervisning.  
Det skal i den forbindelse settes  
opp en undervisningsplan  
både for gruppeundervisningen  
og for den individuelle 
undervisningen. Etter hver av 
øvelsene skal det reflekteres i ett 
refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet 
skal skrives av den enkelte og kan 
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fortone seg ganske utfordrende for 
noen og enhver.

Heldigvis har jeg holdt det å skrive 
undervisningsplan noenlunde vedlike 
etter jeg tok den forrige utdannelsen. 
Man kan si mye rart om dette, men 
tross alt så synes jeg personlig at en 
slik plan er ett nyttig hjelpemiddel. 
Litt verre må jeg si refleksjonsnotatet 
er. Det har jeg ikke holdt vedlike.
Det gikk på ett vis det også bare man 
fikk sveiva i gang kostebinneriet i 
topplokket og funnet frem noen 
interessante pedagogiske begreper 
man kan drodle litt rundt.

Selv om klassen var stor, så var det 
en veldig hyggelig og trivelig gjeng 
med god stemning fra første stund. 
Tonen ble raskt satt og det var, 
pedagogisk sagt, ett veldig godt og 
trygt læringsmiljø.

Lærere og instruktører ved PHS og 
hundetjenesten bidro også i aller 
høyeste grad til god trivsel og la 
grunnlaget for at vi skulle ha det best 
mulig. Det var tydelig at de var godt 

forberedt og sto på til vår fordel hele 
veien.
De to ukene gikk utrolig nok fort. 

Fagsamling
Etter denne samlingen så var det en 4 
ukers fagsamling. Denne gikk fra uke 
12 til 15. Denne samlingen grua jeg 
litt for. Ikke pga samlingen i seg selv, 
men det krever en del på hjemmebane 
å skulle være borte så lenge. 

Her mye jeg gi all honnør til min 
bedre halvdel som styrte heimen og 
fikk hjula til å gå rundt. 

Jeg var spent på hvordan det ville 
gå. Også på denne samlingen var det 
mye oppgaver som skulle gjøres. Det 
var en gruppeundervisning også her. 
Det var en litt mindre gruppe som 
skulle ha en fagleksjon. Det skulle 
lages undervisningsplan og det skulle 
skrives refleksjonsnotat. I tillegg var 
det kveldsundervisninger. Tiden gikk 
fort.

Det var også mange relevante og 
interessante leksjoner om faget hund, 

noe vi alle hadde sett frem til.

Det som er en fordel og styrke er 
at det nå kan ses en rød tråd i alle 
leksjonene som PHS har. Helt ifra 
«etablering av forsterker», «passiv 
markering» og til «bitearbeid» 
som har man en tanke om en 
sammenheng. Dette ble belyst på 
en god måte og har skapt en bedre 
forståelse hos meg.

Noe av det jeg synes er mest 
spennende og samtidig vanskeligst er 
mentale egenskaper hos våre hunder. 
Inn under dette faller også testing 
og utvelgelse av hundeindivider til 
vårt bruk. Dette fikk vi vært med 
på i løpet av disse 4 ukene. I den 
forbindelse hadde vi en foreleser 
fra svensk politi. Han har drevet 
med testing av hund i 20 år og 
hadde mange gode og interessante 
betraktninger.

Siste uka skulle vi ha individuell 
undervisning på 60 minutter. Både 
på gruppeundervisningen og den 
individuelle undervisningen er det 
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med en pedagog og en faginstruktør. 
Disse to skal gi tilbakemelding 
på leksjonen. Man blir vurdert 
på planlegging, innhold og 
gjennomføringen. Deretter var det 
en tilbakemeldingsseanse hvor også 
studentene fikk komme med sin 
tilbakemelding.

Målet er å lære mer og dermed utvikle 
oss.

På begge undervisningene ble vi 
tildelt tema. Den gruppa jeg var i fikk 
60 minutter med passiv markering. 
Leksjonen skulle holdes for 3 andre 
grupper. Slik rullerte vi.
Siste uka skulle vi ha individuell 
undervisning. Rammen var også 
her 60 minutter med både teori og 
praksis. Vi fikk tildelt tema. Jeg fikk 
«bitearbeid- videreutvikling». Altså 
etter at hunden var godkjent. Dette 
er ett stort tema med mange mulige 
innfallsvinkler. Jeg snevret det inn til 
«bitt i bein». 

Når man får tildelt ett tema så 
får man bruk for teorien rundt 
dette med undervisningsplan. 
Undervisningsplanen er en oppskrift 

hvor man har punkter som må tenkes 
på i forbindelse med en undervisning. 
Dette er med på å lette planleggingen, 
sørge for at gjennomføringen er 
velfundert og noenlunde innenfor 
tidsrammen og man har verktøy for 
å evaluere både læringsutbytte etter 
endt leksjon og hvordan leksjonen i 
seg selv var.

For min del synes jeg PHS har 
klart å balansere innholdet mellom 
pedagogikk og teoriene rundt dette 
med faget og det fagmessige innholdet 
på en god måte.

Man kan selvfølgelig ønske seg mer 
av det ene eller det andre, men utfra 
arbeidsmengden på både samling 
1 og samling 2, så må man ha 
utvidet lengden på samlingene. Som 
jeg nevnte tidligere så var 4 uker 
sammenhengende nok.
Oppfordringen til PHS vil være å ha 
årlige instruktørsamlinger slik at man 
hele tiden får litt faglig påfyll og at 
man sørger for å være omforent om 
innholdet.

Eksamen på dette studiet foregår 
på ett reelt kurs. Enten samling 

1, 2, 3 eller 4 på studiet for nye 
hundeførere. Her får man også tildelt 
tema på forhånd. Tidsrammen blir 90 
minutter, men reelle studiedeltakere.

Jeg fikk eksamen i uke 44. Altså i 
oktober/ november. 
Hvordan eksamen gikk skal jeg 
komme tilbake til ved en senere 
anledning. 
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Nordisk mesterskap  Nordisk mesterskap  
for politihunderfor politihunder

Holmenkollen, Oslo, mai 2019

-  AV  M A R I E  -

Mandag 20. mai braket det løs på Rådhusplassen i Oslo, der representanter  Mandag 20. mai braket det løs på Rådhusplassen i Oslo, der representanter  
for Sverige, Danmark og Norge var samlet for å knive om den gjeve tittelen Nordisk Mester 2019.  for Sverige, Danmark og Norge var samlet for å knive om den gjeve tittelen Nordisk Mester 2019.  

I tillegg var vi så heldige å få besøk fra noen Islandske kolleger som skulle observere det hele. I tillegg var vi så heldige å få besøk fra noen Islandske kolleger som skulle observere det hele. 
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15 spente ekvipasjer stilte til opptog 
fra Rytterkorpsets lokaler i Myntgata 
i Oslo. To ryttere ledet an og toget 
gikk en liten runde før de endte foran 
Tordenskjoldstatuen, stilt opp etter 
land. Til stede var også Bilia med 
en sivil Volvo V90, i tillegg til en av 
Hundetjenestens nyeste flaggskip av 
samme type. 

Det ble sagt noen velvalgte ord 
om gleden ved hundetrening og 
konkurranse, samt begivenheten det 
er hvert år når de beste fra våre tre 
naboland møtes til duell. Været, som 
hadde vist seg fra en heller dårlig side 
i det siste, gløttet på skylaget og stilte 
med opphold til seansen, slik at også 
en god del turister tok turen bort for 
å se hva som skjedde. 

Turistene som møtte opp som 
tilskuere, var spesielt ivrige og så ikke 
ut til å forstå til det fulle at noen av 
disse hundene ikke nødvendigvis 
ønsker fremmede mennesker helt opp 
i ansiktet. Fra utsiden kunne det se 
ut til at noen hundeførere festet et 
litt ekstra godt grep om førerlinen, 
tråkket på den eller på andre måter 
sørget for at den firbente venn ikke 
fikk noen lyse idéer. For selv om 
det er veltrente hunder, er dette en 

situasjon med mange inntrykk for et 
enkelt hundehode. 

Da det skulle tas et bilde av en 
politihund foran den uniformerte 
Volvoen etter opptoget, gikk det 
faktisk en turist inn mellom den 
aktuelle hunden og hundeførerne - 
etter sigende for å skaffe seg  
best mulig nærbilde av den vilt 
fremmede schæferen som nok stusset 
litt over denne nærgående lille nye 
fotografen. 

Tirsdag i skogen og på lageret
Sporleggere, runderingsansvarlige  
og skogssjefer reiste fra hotellet 
i Holmenkollen rundt kl. 0500 
tirsdag morgen. Ferden gikk inn i 
Lommedalen til Benteplassen som 
ligger i Krokkleiva, langt inne i 
skogen. Noen av de danske deltakerne 
fikk ikke med seg at vi hadde en 
nøkkel til en svært avgjørende bom 
i Lommedalen, så de kjørte via 
Sollihøgda… Dette tok en god del 
tid, men de kom frem i god behold 
til slutt. 

I skogen var politiets særdeles 
praktiske uniformerte bobil på 
plass som KO. Gass til grillen 
hadde man husket, så til lunsj fylte 

duften av norsk grillsommer hele 
området. Sporleggerne hadde tråkket 
flere kilometer rundt omkring, 
runderingsaksen var nøye planlagt 
og en teddybjørn spilte rollen som 
gjenstand. Bjørnens skjebne denne 
dagen var høyst uviss, men det  
endte faktisk med at ingen rev den  
i fillebiter. En helt lik bjørn var  
kjøpt inn for anledningen som 
innbytter, men begge beholdt altså  
sin eksistens. 

Deltakerne begynte i 08- tiden og da 
hadde allerede skogsgjengen stått på i 
et par timer. Det er ikke så rart at flere 
av dem begynte å kjenne trøttheten 
trenge seg på rundt lunsjtider, hvilke 
resulterte i at minst én tok seg en 
liten lur i gresset med hunden sin i 
armkroken. 

Konkurransen gikk sin gang. 
Svenskene gjorde det sterkt både 
i runderingsløypa og i skogen. 
Nordmennene fulgte like bak, mens 
danskene jobbet nok litt med terreng 
som er noe ulikt det de er vant med 
hjemmefra. De hadde likevel gode 
resultater da dagen var omme, men 
måtte se seg slått av sine noe mer 
skogsvante kolleger fra den andre 
siden av Skagerrak. 
Narkotikagjengen søkte seg  
gjennom en rekke skogsfelt i et 
passende område som var utjevnet 
av skogbruk. 
På hotellet i Holmenkollen hadde 
man fått tilgang til store områder 
med lagerlokaler. Her var det stablet 
alt fra stoler til TV-skjermer, traller 
for rengjøring, piano, sofaer, benker 
og alt et hotell kan tenkes å behøve. 
Narkgjengen hadde tråkket lagrene  
og gjemt små, verdifulle utlegg her  
og der. Et par av rommene hadde 
veldig mange gjenstander og 
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representerte en skikkelig utfordring. 
Det er tross alt en konkurranse for  
å skille klinten fra hveten.
Leilighetssøket foregikk i selveste 
Presidentsuiten, fint skulle det være. 
Det var et rom på størrelse med en 
hvilken som helst vanlig leilighet, 
med kjøkken og det hele. 

Kamerataften og resultater  
etter første dag
Tirsdag kveld var det kamerataften  
i lavvoen med deilig mat og litt  
film-underholdning.  
Det ble delt ut dagsvinner-titler  
som seg hør og bør, følgende stakk  
av med disse: 

Patruljehund
–  Beste spor: Peter Nordgren
–  Beste personsøk/ rundering:  
 Martin Ericsen

Narkotikahund
–  Beste spor: Petter Franssen
–  Beste feltsøk: Bjørn Breili
–  Beste lagersøk: Bjørn Breili

Onsdag i Kollen
Kamerataften ble avsluttet i rimelig 
tid, folk skulle tross alt tidlig opp 
å konkurrere neste dag. Reiseveien 
var noe kortere da alt foregikk i 
selve Kollen, så ingen kjørte seg 
bort. Feltsøket foregikk bak lavvoen, 
lydighetsøvelsene gikk nedenfor 
skiheisen til venstre for hoppbakken 
og rundløypa gikk av stabelen ved 
skiskytterarenaen.  
På «Northug-platået», der Mosvik-
ekspressen tok igjen og beseiret 
svenske Hellner, gikk objektsøk og 
bilsøk for narkgjengen. Svenskene 
maste om Hellner-bakken, men ingen 
øvelser var lagt dit.  

Holmenkollen er velegnet til denne 
typen arrangementer, og siden det er 
en turistmagnet, var det også en god 
del tilskuere. Busslass med turister 
ankommer med jevne mellomrom, så 
det var nok mange som fikk se noe de 
ikke hadde forventet.  

Feltsøket for patruljehundene var 
kreativt lagt opp med gjenstander 
gjemt i ymse apparater i tillegg til 
i terrenget. Hundeførerne måtte 
se godt etter for å forstå hvor noen 
av tingene lå, men hundene hadde 
kontroll så det gikk bra til tross 
for noen tilfeller av forvirrede 
ansiktsuttrykk hos de tobeinte.  

Hele Nordisk ble behørig filmet og 
timevis med materiale ble redigert 
ned til en 15 minutters lang film 
fra eventet - fotografen var ellers 
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svært takknemlig for at feltsøket og 
lydighetsøvelsene, som gikk samtidig, 
var såpass nærme hverandre at det 
gikk an å filme begge to fra samme 
posisjon. Når man i utgangspunktet 
sliter med at man skulle vært flere 
steder på en gang, blir man glad for 
å oppdage at man faktisk klarer å 
dekke to ting samtidig i et par timer. 
Resten av Nordisk sørget nemlig for 
gode resultater på skrittellerne til både 
fotografens og resten av arrangørenes 
klokker.  

Objektsøket besto av en rekke hjelm 
- og TTV-bager som var lagt utover. 
I noen få av dem lå det gjemt små, 
mer eller mindre velduftende, beslag. 
Bilsøket sto var rett ved siden av og 
besto av godt utvalgte sorte biler som 
godt kunne vært i en narkotikalangers 
eie. Hundene snuste seg fram 
og tilbake, saumfarte motor - og 
bagasjerom. Ikke helt uventet fant de 
litt av hvert både her og der.  

Bilangrepet foregikk på selve 
skiskytebanen, som på NM i fjor. 
Det egner seg godt da man kan kjøre 
bilen helt inntil og underlaget er 
grus og gress. Det er også et langt 
strekke mellom bil og figurant, 
slik at hundene får løpt fra seg litt. 
Figuranten sto godt gjennom hele 
mesterskapet og falt ikke.  
Resten av skyddsøvelsene foregikk 
på plassen foran skiskytterarenaen, 
et godt sted for både deltakere 
og publikum. Den ene svenske 
patruljehunden valgte på motangrepet 
å skifte grep fra det noe mindre 
kjente mage-bittet, til det særdeles 
effektive skritt-bittet. Figuranten 
så livet passere i revy der i et lite 
sekund inntil han kjente at hunden 
festet et effektivt bitt øverst i høyre 
lyske - ikke tre centimeter til venstre 

som garantert hadde 
resultert i det totale 
knefall. Hydraulikken 
i hundens munn var 
det ingenting å si på, 
så han priste høyere 
makter og trenger 
ikke spille i lotto på en 
stund. 

Vinnerne
Da onsdagens øvelser 
var over, samlet alle 
seg foran bobilen 
som nå fungerte som 
KO og strømsentral 
på skiskytterarenaen. 
Spenningen var stigende 
etter hvert som det 
nærmet seg den store 
avsløringen.  

Seier smaker alltid godt, men seier på 
hjemmebane er kanskje noe av det 
aller gjeveste. I narkotikaklassen gikk 
gullet til selveste vertsnasjonen! Bjørn 
Harald Breili, med sin Nemo fra Sør-
Øst politidistrikt, kunne smykke seg 
med den gjeve tittelen: Nordisk Mester 
2019, med poengsummen 605,9.  

I patruljeklassen var det knyttet stor 
spenning til hvem av to svenske 
deltakere som ville stikke av med 
seieren - for at «søta bror» hadde tatt 
gullet, hadde de fleste en mistanke 
om. Hvor jevnt det var i toppen, var 
det imidlertid ingen som hadde sett 
for seg. Noe lignende har heller aldri 
skjedd før, så dommerne måtte titte 
i regelboka: Hva gjør man når de to 
beste har eksakt samme poengsum?  
Det var nemlig situasjonen denne 
dagen: to svensker hadde sikret seg 
den meget presentable poengsummen 
889,75. Ifølge reglene blir det da den 
som har flest 10’ere som går av med  

en knapp seier. Det gikk et kollektivt 
gisp gjennom forsamlingen da dette 
ble annonsert.  

Alle hundeførere trener mye og har 
langsiktige planer og mål med sine 
hunder. Da Peter Nordgren ble lest 
opp som vinner av patruljeklassen 
med sin schæfer Buddha, klarte han 
ikke holde tårene tilbake. Det ligger 
enormt mye trening og innsats bak en 
slik prestasjon og det var ingen tvil om 
at flere ble rørt av øyeblikket.  
Under banketten ble filmen fra 
arrangementet vist og avslutningsvis 
gikk først den norske, så den svenske 
nasjonalsangen til bilder av de to 
verdige vinnerne. Lagkonkurransen 
og landskampen ble også vunnet av 
Sverige, etterfulgt av Norge på andre 
og Danmark på tredje plass. 
Både arrangør og deltakere virket 
fornøyde med arrangementet og vi ser 
alle frem til neste års konkurranse. 

Resultater: 
NARKOTIKA: 
1.  Bjørn Harald Breili og Nemo  - 609,5 poeng

2.  Simen Mainwaring og Dumle  - 583,75 poeng

3.  Carsten Iversen og Malkin  - 499,75 poeng

PATRULJE: 
1.  Peter Nordgren og Buddha  - 889,75 poeng (flest 10’ere)

2.  Martin Ericson og Zcooter  - 889,75 poeng

3.  Lasse Moe og Kazan  - 815,25 poeng

NARKOTIKA:
Beste lydighet:  Petter Fransson og Herman 

Beste leilighetssøk:  Carsten Iversen og Malkin

Beste bilsøk:  Øyvind Førde og Odin

Beste objektsøk/veskesøk:  Kim Wiboe og Viggo

PATRULJEHUND: 
Beste lydighet:  Mads Christensen og Eddi

Beste skydd:  Sigvald Jenssen og Pluto

Beste åstedssøk:  Peter Nordgren og Buddha

LAGKONKURRANSEN: 

1.  Sverige
2.  Norge
3.  Danmark 
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«Breaking bad» «Breaking bad» 
liga på Sørlandetliga på Sørlandet

-  LASSE MOE, AGDER HUND KAZAN -

I 2016 igangsatte politiet i Agder etterforskning mot en daværende 
23-åring i en mindre by på Sørlandet. Han ledet et narkotikanetteverk  

som etter hvert fikk tilnavnet «breaking bad» etter Netflix 
- serien med samme navn. Blant annet hadde 23-åringen laget egen 

logo på amfetaminpakkene han solgte ut. 



POLITIHUNDEN 3 - 2019     –    21

Det viste seg etter hvert at 23-åringen 
knyttet til seg mange unge personer 
som han brukte som sjåfører til å 
frakte rundt stoffet han solgte. Han 
tilegnet seg etter hvert mye penger, 
noe han viste ved å kjøre rundt i dyre 
biler. Det ble etter hvert satt sammen 
team fra flere enheter i politiet som 
startet etterforskning mot mannen og 
nettverket hans. Hundetjenesten bisto 
med narkotikahunder og Tollvesenet 
bisto med valutahund.
Etterforskningen gav resultater og 
etter hvert ble 28 personer pågrepet i 
den innledende fasen, mens politiet 
mistenkte at over 100 personer var 
involvert. Nettverket viste seg å være 
omfattende, med forgreininger i hele 
Agder fra Risør i øst til Flekkefjord i 
vest. Nettverket solgte amfetamin og 
hasj i store mengder. Amfetaminet 
ble pakket i 100 grams pakker merket 
med bla. en kobra slange. Hver pakke 
hadde en gateverdi på ca. 15000 
kroner.
Hovedmannen selv ble pågrepet etter 
en dramatisk biljakt i Kristiansand 
hvor han til slutt hoppet i elva Otra i 
Kristiansand for å unnslippe. Han ble 
fisket opp av Brannvesenet.

Trykkpresse og dyre biler

I den videre etterforskningen ble det 
blant annet funnet miksmastere og en 
10 tonns trykkpresse der stoffet ble 
pakket. I tillegg ble det beslaglagt dyre 
biler og en tellemaskin for penger. 
Hundetjenesten bisto med å finne 
flere depoter med større mengder 
narkotika.
Det ble en omfattende etterforskning 
hvor mange til dels unge personer 
ble pågrepet. Hovedmannen satt 
varetektsfengslet i lengre periode, før 
han ble løslatt. Da tok det ikke lang 
tid før politiet skjønte at mannen 
hadde startet opp «butikken» igjen. 
Politiet fortsatte å følge med på 
mannens bevegelser. Det førte til at 
han en natt ble pågrepet i en garasje, 
hvor de hadde startet opp igjen med 
blanding og pakking av amfetamin.
Ved hjelp av narkotikahund ble det 
funnet større mengder amfetamin. 
Aksjonen fortsatte til stedet hvor 
stoffet hadde blitt hentet. Der ble tre 
nye personer pågrepet i en væpnet 
aksjon og narkotikahunden fant flere 
kilo med amfetamin i huset.
Hovedmannen, og noen 

underleverandører. ble 
varetektsfengslet på nytt. Det ble en 
mange runder i rettsapparatet med 
domfellelse og anker som nådde helt 
til høyesterett. Det hele endte med at 
hovedmannen, som da hadde blitt 25 
år, fikk 7 års fengsel og inndragning 
av verdier for én million kroner. En 
av hans nærmeste medarbeider fikk 
4 års fengsel. En rekke personer ble 
i kjølvannet av hovedsaken dømt til 
fengsel eller bøter.
Saken var et godt eksempel hvor 
slagkraftig politiet blir når man 
samarbeider på tvers av ulike 
enheter og samler kompetanse for 
å gå mot et felles mål. Dette er 
ressurskrevende saker, men svært 
viktig for lokalsamfunnet og ikke 
minst forebyggende ovenfor alle 
unge personer som er i ferd med å bli 
rekruttert inn i disse miljøene. 
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Etter en kort økt ringte 
operasjonssentralen og beordret 
Trine og meg til å sette kursen mot 
Gjerstad. 
Tidligere på natten var det stjålet en 
bil i Arendal. Denne bilen var nå på 
morgenen funnet brennende på en 
vei like over fylkesgrensa til Telemark. 
En hundepatrulje fra Telemark 
hadde startet sporgang fra bilen 
etter to personer. Sporet gikk opp på 
toglinjen, hvor de hadde meldt fra 
til egen operasjonssentral, som i sin 
tur varslet togledelsen. Normalt sett 
skal da all togtrafikk enten stanse 
eller bevege seg i ganghastighet. Ett 
eller annet sted har det skjedd en 
kommunikasjonssvikt som resulterte 
i at et tog kom i høy hastighet. 
Hundeføreren klarte med nød og 
neppe å komme seg ut av sporet før 
han ble påkjørt. Tragisk som det er, 
ble tjenestehunden påkjørt og drept.
Siden sporet hadde gått over 
fylkesgrensa til Agder, ble vårt 
oppdrag å fortsette sporgangen. Mens 
vi kjørte oppover, fikk vi melding om 
at en av patruljene på stedet hadde 
hørt rop om hjelp langt inne i skogen, 
i nærheten av et vann. I tillegg var 
det krevende forhold i området med 
mye snø, null grader og kraftig sludd. 
Dette, i tillegg til ropene om hjelp, 

gjorde at det utviklet seg like mye til å 
bli en redningsaksjon som det var en” 
jakt” på tyver.
Bilturen i seg selv ble en pekepinn på 
hvordan dette skulle bli. Jo nærmere 
Gjerstad vi kom, jo mer sludd  var 
det i lufta. E18 var etter hvert en 
utfordrende masse av saltslaps og 
snø, noe som gjorde at vi ikke 
akkurat holdt toppfart mens vi kjørte 
utrykning.
Vi kom oss fram og ble møtt av 
patruljen som hadde hørt ropene i 
skogen. De geleidet oss så nærme som 

mulig, deretter plasserte de seg ut på 
nytt som lyttepost sammen med den 
andre patruljen. 
Etter en kort kikk på kartverket 
ble det klart at også vi måtte ta oss 
opp på toglinjen. Vi meldte fra til 
operasjonssentralen og fikk dobbelt 
opp med garantier om at denne 
gangen var all togtrafikk stanset.
Normalt sett ville vi foretatt” lettelser 
i antrekk” siden vi skulle til skogs. 
Men siden det var to biltyver vi ikke 
visste verken motivasjon, kapasitet 
eller tilstand på, dro vi av gårde iført 
vernevest og tjenestebelte. Tiden 
jobbet mot oss, så vi vurderte heller 
ikke å skifte ut kjeledressen med 
annet tøy.

Vått og kaldt sporsøk
Jeg tok ut patruljehunden min, Lax, 
og vi tok oss opp på toglinjen og 
startet marsjen mot området sporet 
til biltyvene hadde gått, som også var 
området ropene om hjelp var hørt. På 
den andre siden av en tunell, satte Lax 
snuten i to sett med fotspor som gikk 
rett fra toglinja og opp i skogen. 
Vi fulgte på og det var nesten som å 
gå rett i veggen. For omtrent hvert 
steg vi tok i den råtne og våte snøen, 
tråkket vi igjennom og sank ned 
til hoftehøyde. Flere steder måtte 

GJERSTAD
- LEIF ERIK, AGDER HUND LAX -

En helt vanlig dagvakt i Kristiansand startet på samme måte som de fleste andre dagvakter – 
dørgende kjedelig, preget av rutineoppdrag som framstillinger, rettsoppmøter og administrative 

gjøremål. Etter hvert kom vi oss endelig i patruljebilen og kjørte ut for å trene litt hund.

Situasjonsvurdering:
Motpart: To ukjente biltyver, tent 
på bil, antagelig for å skjule spor. 
Ukjent kapasitet. 
Tid: To timer siden bilen ble opp-
daget, gir gjerningspersonene stort 
forsprang. Været gjør det viktig å 
få kontroll på gjerningspersonene.
Egne styrker: Hundepatrulje + 
to uniformerte patruljer med til 
sammen 4 tjenestepersoner.
Vær- føreforhold:  0˚C, kraftig 
sludd. 1-1,5 meter råtten snø. 
(Ikke flyvær)
Miljø: Dagtid. Skog, kupert ter-
reng. Trafikkert jernbanelinje.
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vi hjelpe hverandre med å komme 
oss løs. Innbytterpuls og melkesyre 
meldte seg relativt kjapt, hvert i fall 
hos meg. Stedvis ble løsningen å 
krabbe på alle fire. Irriterende nok løp 
Lax lekende lett oppå snøen. Men jeg 
tipper at han syns det var tilsvarende 
irriterende å hele tiden vente på 
de teite, tobeinte som ikke klarte å 
bevege seg fortere.
Etter det som føltes som en evighet, 
men som i realiteten bare var 
noen minutter, fant Lax den første 
gjenstanden i snøen – en lommelykt. 
Vi tråkket oss videre og fant etter 
hvert flere steder hvor de vi fulgte 
etter hadde lagt ut granbar for å sette 
seg ned og hvile. I tillegg så det ut 
som at sporene gradvis ble ferskere 
etter hvert som vi gikk, selv om det 
var vanskelig å bedømme på grunn 
av nedbøren. Vi jobbet oss videre og 
Lax markerte på neste gjenstand - en 
pakke Rød Mix rulletobakk som lå i 
snøen på et sted de hadde hatt pause.
Etterhvert hadde jeg fått stor 

forståelse for biltyvenes behov for 
hvile. Kavingen i snøen var en utrolig 
effektiv måte å suge ut all energi av 
kroppen. Den nye uniformsjakka 
vår (Arc´teryx), gjorde en utmerket 
jobb og holdt oss gode og tørre på 
overkroppen. Politiets kjeledress 
derimot, gjorde en utmerket jobb 
med å suge til seg hver dråpe vann 
som fantes i snøen. Jeg kjente 
hvordan ullundertøyet på beina var 
gjennomvått og at vannet rant langs 
beina og ned i skoene. Den eneste 
måten å holde varmen på, var å holde 
seg i bevegelse. 
Sporet begynte etter hvert å gå mer 
i sikk-sakk og lite logiske retninger. 
Greit nok, kjeltringspor er sjelden 
logiske, men flere steder krysset vi 
stier og traktorveier som det hadde 
vært lettere å ferdes langs, selv om 
det var like mye snø der. Det neste vi 
fant i sporet var en ullsokk. Så en lue. 
Deretter fant vi en sko. Det kunne 
virke som at de vi fulgte etter begynte 
å bli så preget at de tok dårlige 

TIDSLINJE 31.01.18

- Ca. Kl. 03:00 Bil stjeles i Arendal
- Kl. 07:00 Bilen blir funnet  
 brennende nord for Gjerstad,  
 over grensa til Telemark.
- Kl. 07:50 Hundepatrulje fra  
 Telemark starter sporgang fra bilen
- Kl. 09:00 Hunden blir påkjørt  
 av toget
- Kl. 12:20 Hundepatrulje fra Agder  
 ankommer Gjerstad og starter   
 sporsøk
- Kl. 12:49 Første funn av gjenstand  
 i sporet
- Kl. 13:42 Funn av pasient 1
- Kl. 15:30 Paramedic på stedet
- Kl. 15:48 Lege på stedet
- Kl. 16:10 Pasient 1 fraktes ut og  
 på vei til Ullevål
- Kl. 17:00 Hundepatrulje 2 fra   
 Agder ankommer Gjerstad
- Kl. 19:30 Funn av pasient 2
- Kl. 21:30 Pasient 2 fraktes ut  
 og transporteres sykehuset i Arendal
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beslutninger samt at de begynte å ta 
av seg klær. 

Funn og livreddende innsats
Etter at Lax fant skoen i snøen, ble 
han hektisk i sporet. Jeg var sliten og 
mistet sporlina og han forsvant ut av 
syne bak noen busker. Deretter kom 
den gode lyden av en hund som halset 
det han var kar om. Endelig funn!
Da jeg kom fram til Lax, så jeg at 
han stod og halset på en person 
som lå i fosterstilling oppå snøen, i 
åpent lende. Lax fikk bitepølsa som 
belønning, takket for seg og la seg 
fornøyd litt unna oss.
Mannen Lax fant var bevisstløs og lå i 
fosterstilling. Da jeg forsøkte å bevege 
den ene armen hans, var hele kroppen 
fullstendig anspent. Han pustet 
ujevnt og svakt. Han responderte ikke 
på tilsnakk eller smertepåvirkning og 
den eneste lyden vi fikk som respons 
var bare en ralling. Da jeg kjente etter 
pulsen, var den nesten ikke merkbar 
ved håndleddet og veldig svak og 
urytmisk på halsen. Pupillene var 
store og reagerte lite eller ingenting på 
lys. Han var åpenbart sterkt nedkjølt 
– såkalt aksidentell hypotermi.
Mannen var kun iført to lag 
joggebukser, t-skjorte, genser og 
sokker. Den ene skoen hans hadde vi 
funnet tidligere. Og han var – som 
oss – våt til skinnet. Vi skjønte at 
tilstanden hans var kritisk. Vi meldte 
situasjonen til operasjonssentralen 
og rekvirerte helikopter da vi var 
langt inne i skogen og langt unna 
vei. Helikopter ble raskt avslått av 
Hovedredningssentralen da det ikke 
var flyvær, så operasjonssentralen 
startet jobben med å skaffe til veie 
lokale ressurser.
Vi meldte inn GPS-koordinater 
på funnstedet. Dermed ble en 
politimann dirigert til vår posisjon 

med en sekk med klær og utstyr.
I mellomtiden gjorde vi det vi 
kunne med de midlene vi hadde 
for hånden. Trine og jeg hadde hver 
vår redningsfolie i lårlomma som vi 
pakket på pasienten under klærne og 
inn mot huden. Det var en utfordring 
å få til, siden han var fullstendig stiv 
i kroppen. I tillegg skal personer med 
hypotermi beveges minst mulig.
Vi kuttet av en mengde granbar som 
han kunne ligge på, slik at han kunne 
få noe isolasjon mot underlaget. Trine 
pakket på han sin egen jakke og på 
føttene fikk han mine votter. Etter 
litt tid kom en andpusten politimann 
til stedet med litt mer klær som vi 
pakket på han. Deretter var det ikke 
mye annet å gjøre enn å vente på at en 
ATV med beltekit som var rekvirert 
av operasjonssentralen skulle ta seg 
fram til stedet med helsepersonell.
Det var fortsatt en person nummer 
to i skogen som vi ikke hadde funnet. 
Vi så at det gikk spor fra pasienten og 
videre innover i skogen. Vi satte igjen 
politimannen sammen med pasienten 
og forsøkte nytt sporsøk. Det ble 
et spor som gikk veldig mye i kryss 
og tvers innenfor et lite område og 
deretter tilbake til pasienten vår, noe 
som kan tyde på at han hadde virret 
mye før han ble liggende på stedet. 

Sliten og tom for energi
For min egen del merket jeg at jeg 
ikke klarte å få tilbake varmen etter 
den siste gåturen. Etter å ha jobbet 
relativt stillestående med pasienten 
en halvtime, hadde kulden virkelig 
satt seg i kroppen. Jeg var klissvåt, 
sliten og tom for energi. Man har jo 
ikke akkurat lyst til å gi seg, men det 
var bare å innse at jeg selv ikke ville 
fungere bra mye lenger og meldte 
til operasjonssentralen behovet for 
ny hundeekvipasje for å fortsette 

HYPOTERMI
Direkte oversatt betyr det lav 
temperatur. I denne forbindelse 
menes kjernetemperatur den 
indre temperaturen i kroppen. 
Kjernetemperatur under 35°C 
defineres som hypotermi. Videre deles 
hypotermi inn etter alvorlighetsgrad:

• Mild hypotermi: 32-35 °C
 Pasienten skjelver, men er fullt 

bevisst.
 Hudoverflaten er kald og blek.
 Pasienten er ofte urolig og kan 

klage over smerter i albue, hender, 
kneledd og underlivet.

• Moderat hypotermi: 28-32 °C
 Pasienten skjelver ikke lenger, og 

bevisstheten avtar gradvis.
 Talen blir slørete.
 Pusten er langsom og svak.
 Pulsen er langsom og kan være 

uregelmessig.

• Alvorlig hypotermi: 20-28 °C
 Pasienten er bevisstløs.
 Svært kald hud.
 Ekstremt lav puls.
 Puls i armer og bein er fraværende 

på grunn av dårlig eller ingen 
sirkulasjon.

 Få og små pustebevegelser.

• Dyp hypotermi: < 20 °C
 Kan foreligge når det ikke kan 

finnes verken pust, puls eller 
bevegelser i kroppen  
(temp < 24 °C)

 Hjertet kan svikte og gå over i 
hjerteflimmer og stans.

Den lavest registrerte kropps- 
temperatur noen har overlevd,  
er 13 °C.
Kilde: nhi.no, ambulanseforum.no
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sporsøket. Jeg ble lettet og glad da 
jeg hørte at Arvid og Yngvar hadde 
fulgt med på sambandet og allerede 
hadde satt kursen mot oss. Og myten 
om at kvinner tåler kulde bedre enn 
menn så ut til å stemme, for Trine så 
egentlig ganske så upåvirket ut.
Etter det som føltes som en evighet, 
kom endelig helsepersonellet 
kjørende inn til oss på ATV-en og 
da skjedde ting raskt. Det ble koblet 
på hjertestarter og like etter stanset 
hjertet til pasienten. Det kom i gang 
igjen med en kombinasjon av støt fra 
hjertestarteren og hjertekompresjoner. 
Dette gjentok seg tre ganger. Legen 
kom og monterte en LUCAS-
maskin på pasienten som sørget 
for kontinuerlige kompresjoner av 
hjertet. Han intuberte pasienten for 
adekvat ventilasjon slik at pasienten 
var transportabel og kunne legges på 
en pulk som ble trukket av ATV-
en fram til ambulansen. Pasienten 
ble deretter kjørt hele veien inn til 
Ullevål sykehus i Oslo. Etter et døgn 
i respirator på sykehuset, kunne han 
puste selv og var på bedringens vei.
Trine og jeg gikk ut til bilveien og ble 
deretter kjørt av en patrulje tilbake 
til vår egen bil. Vi tømte skoene for 
vann og fikk på oss tørre klær – og 
sendte noen relativt mørke tanker til 

produsenten av kjeledressen vår…
Yngvar og Arvid kom til stedet og 
overtok. De startet sporoppsøk 
i området hvor vi hadde funnet 
førstemann. De fikk en like strabasiøs 
tur som oss, men etter noen timers 
sporgang fant de mann nummer to. 
Da de fant han, var han oppegående, 
men kald og nesten apatisk. De måtte 
også vente en stund på at ATV-en 
skulle hente dem og de hadde sin 
fulle hyre med å holde mannen 
oppegående og bevisst mens de 
ventet. Til slutt ble også han kjørt ut 
til ambulansen som fraktet han til 
Arendal sykehus for behandling.

Oppsummering
Sett tilbake på oppdraget, er jeg sikker 
på at hundetjenesten denne dagen 
forhindret at to mennesker frøs i hjel i 
skogen i Gjerstad.
Kroppstemperaturen til pasienten 
vår ble målt til 20,0 grader celsius i 
ambulansen. Siden det ikke var flyvær 
for helikopter (både luftambulanse 
og Seaking ble forsøkt), kjørte de 
pasienten hele veien inn til Oslo. 
Lucasmaskinen stod på fra skadestedet 
og til Ullevål universitetssykehus, 
tilsammen 4 timer. Der ble pasienten 
ble koblet til en hjerte-lunge-maskin 
og fortsatt holdt i medisinsk koma. 

Dagen etter ble han vekket fra koma – 
helt frisk og fin, uten ettervirkninger 
eller senskader av nedkjølingen eller 
behandlingen.
Utfallet av det som til slutt utviklet 
seg til å bli en redningsaksjon, 
ble en stor suksess takket være 
utmerket samarbeid med våre 
samarbeidspartnere i akuttmedisin, 
samt frivillige som stilte opp med 
utstyr som muliggjorde evakuering. 
Jeg kjenner jeg blir mektig glad over 
å ha en jobb hvor jeg stadig vekk 
får se hvor mye bra mennesker som 
finnes blant oss! Og en stor takk til 
lege Håkon Asak for faglige innspill til 
artikkelen og en fremragende ledelse 
og innsats på skadestedet!

Kommentar fra luftambulansen, 
ved luftambulanselege Håkon Asak:
I en slik aksjon er det viktig å tenke 
praktisk og forsøke å ligge et par 
skritt foran i gjennomføringen av 
oppdraget.  Hvordan skal man 
fysisk få pasienten evakuert fra 
skadested til bilvei eller til en annen 
egnet evakueringsplattform som 
for eksempel helikopter? I dette 
tilfelle var pulk helt vesentlig for 
å kunne frakte pasienten under 
pågående hjerte-lunge-redning. 
Rusmidler, litt avhengig av hva de 
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har tatt, vil påvirke pasientens evne 
til å tenke rasjonelt. I dette tilfellet 
kledde pasienten av seg klærne da 
han gradvis ble hypoterm. En slik 
handling er kjent fra før under slike 
omstendigheter og det er vanskelig å 
si sikkert hvilken betydning rusmidler 
har i dette tilfelle.
Pasienten er håndtert riktig fra funn 
og fram til helsepersonell ankom 
skadested. I den grad det er mulig, 
kan man forsøke å varmekonservere 
pasienten, men det er også viktig 
med fokus på å behandle pasienten 
forsiktig med tanke på at bevegelser 
kan utløse hjertestans 
(ventrikkelflimmer).
Man skal kun starte aktiv oppvarming 

hvis man er sikker på at man kan 
klare det frem til universitetssykehus 
med egnet utstyr for å behandle 
slike pasienter. Årsaken er for å 
unngå at pasienten på nytt faller i 
kjernetemperatur.
Casen understreker at det er mulig 
å overleve i mange timer med 
hjertestans dersom man gradvis 
blir nedkjølt og får hjertestans som 
følge av lav temperatur, snarere enn 
oksygenmangel. Det forutsetter dog 
et godt tverrfaglig samarbeid og at det 
evnes å tenke litt ut av boksen (evner 
å se mulighetene). 

LUCAS brystkompresjonssystem
LUCAS®-brystkompresjonssystemet 
er utviklet for å bidra til å forbedre 
utfallet for personer med plutselig 
hjertestans og gjøre arbeidet lettere 
for det akuttmedisinske personellet.  
LUCAS-systemet sørger for minst 
100 kompresjoner i minuttet med 
en dybde på 5 cm, og det kan tas i 
bruk raskt med minimalt avbrudd i 
pasientbehandlingen.

Kilde: https://www.physio-control.com
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Tilbakeblikk
NPHLs pensjonistforening

ved Geir N. Halvorsen 

Etter et årskifte er det fristende å se fremover og legge planer for det

nye året.  Men når det gjelder denne artikkelserien fra hunde-

tjenestens «pensjonister» må vi også se «litt tilbake» for å leve opp til

overskriften.  Det finnes mange blant oss som sitter på «godbiter» som

det kunne være hyggelig å få på trykk.  Jeg vil derfor benytte 

anledningen til å anmode de «gamle» hundeførerne om å ta frem

igjen historier om gode hundeoppdrag som er utført, eller andre 

hendelser fra hundetjenesten som er verdt å skrive om.  Vi tar imot

stoff til denne vignetten med takk!

Med det håp at flere vil bidra med sine historier til NPHLs

Pensjonistforenings artikkelserie i dette bladet, starter vi året med noen innlegg av OPTKs medlem-

mer i Politihunden på 60-tallet.

Fra Politihunden nr. 6/1964

Dette er et innlegg av tidligere hundefører Leif

A. Lier, som gjorde seg noen tanker om bruk av

hunder ved ettersøkninger, etter en artikkel i

Aftenposten den 27.07.1964

Tanker omkring en lensmanns uttalelse

Oslobrev til redaktøren

I forbindelse med ettersøkningen etter den 22 år

gamle tyskeren Axel Mader fra Munchen, som var

saknet i områdene rundt Mjølfjell Ungdoms-

herberge, vil jeg sitere følgende som sto i

Aftenpostens aftenutgave den 27.07.64 

«Været i dag er såpass bra at vi kan få assistanse

av helikopter fra Flyvåpenet», sier lensmann i

Voss, Birger Bjørgaas til NTB.  «Ca. 80 militære

mannskaper samt en del sivile blir med i dagens

leting.

Trolig tar vi med de to hundene fra Voss Røde

Kors Hjelpekorps også, men det skal holde hardt

om de kan bli til virkelig hjelp etter alt dette 

regnværet som har vært etter at gutten ble

savnet.  Regnet har ødelagt alle spor, og dessuten

har det vært så mye folk ute i terrenget at det

skal mye til for at hundene får teft.»

Ja slike uttalelser av en lensmann kan man

altså lese i året 1964.  Dette etter at hunder i en

rekke ettersøkningsaksjoner har bevist hva de er

gode for.  Har ikke lensmannen, og kanskje flere

ettersøkningsledere med ham, hørt at hunder kan

brukes til rundering.  Det er klart at sjansene for

hundene ville være bedre med pent vær og

«renere» terreng, men derfra til å uttale det som ,

er et langt sprang.

Jeg synes det er forstemmende å lese om hvor-

dan mange ettersøkningsaksjoner utføres.  Som

regel tilkaller man stedets Røde Kors samt 
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militære som sammen med frivillige tråler 

terrenget, og så når dette kanskje er mislykket, da

tenker man på å bruke hunder.  Det er snart på

tide at ansvarlige myndigheter forstår at dette bør

gjøres i omvendt rekkefølge.

Nå må man ikke misforstå og tro at jeg mener

Røde Kors, militære og frivillige ikke har sin

berettigelse i ettersøkningsaksjoner, men i slike

tilfeller er det snakk om å redde menneskeliv.  Da

må man bruke det beste først, og det skulle ikke

være tvil om at det er velutdannede hunder.

Oslo august 1964

Leif A. Lier

Redaktøren i bladet den gang innbød til en

alvorlig debatt og heftig diskusjon om temaet,

da det til stadighet var et tilbakevendende 

problem at våre hunder i alt for mange tilfeller

ble rekvirert for sent til å kunne få optimale

søksforhold.

Jeg har en liten følelse av at problemstillingen

er kjent også i dag – mer enn 45 år etter Leif A.

Liers betenkninger!  Det kunne vært interessant

å få en debatt om politihundens plass i

Redningstjenesten basert på de erfaringer som

er gjort gjennom flere generasjoner hunde-

førere, – men den debatten må andre ta!

I samme blad som foregående innlegg,

Politihunden nr. 6/1964, har Nils Gunnar

Skarning, som den gang var hundefører ved

Oslo Politikammers hundetjeneste og nyvalgt

redaktør i bladet, et innlegg om et oppdrag

høsten 1964 som viser at hundeførerne, også

den gang, kunne gjøre gode jobber selv om de

kom til åstedet etter at andre hadde vært og

tråkket rundt i det aktuelle søksområdet.

Samtidig som de viste initiativ og var løsnings-

orientert!

En hverdagshistorie fra tjenesten

Nå er sommerferien over og alt begynner å bli

normalt.  Politioverkonstablene Sverre Løvaas

med Teddy og Nils Kåre Antonsen med Cadi

gjorde en meget bra fangst sist helg

Det hadde vært innbrudd på et lager og et

verksted.  Fra lageret var det tatt propanapparater

for en verdi av 20–25.000 kroner.  Fra verkstedet

var det tatt et bærbart sveiseapparat, samt noe

skrapjern.  Innbruddene skjedde natt til søndag,

og ble oppdaget søndag middag.  Det ble lett

etter spor på fabrikkområdet og i krattskogen

rundt innbruddstedene, men ingen ting ble funnet.

Noen timer senere ble hundepatruljen tilkalt

for å se om de kunne gjøre noe.  Antonsen lot

Cadi fly litt fritt (rundering) omkring på fabrikk-

området og i krattskogen rundt innbruddstedet.

Etter noen minutter kom det en fin-fin «hals» som

fortalte at Cadi hadde gjort funn, som viste seg å

være sveiseapparatet, gjemt under noen store

busker.  Like etter kom det ny «hals».  Cadi hadde

funnet propanapparatene til en verdi av

20–25.000 kroner som var gjemt på samme måte.

Her var det noe rart.  De besluttet å være på

stedet for eventuelt ta innbruddstyvene når disse

kom tilbake for å hente tyvegodset etter mørkets

frembrudd.  Antonsen la seg ned ved propan-

apparatene mens Løvaas la seg ned ved fabrikk-

bygningen.  Etter noen timer, klokken 0100 om

natten, merket Antonsen at Cadi stivner, og foran

seg i mørket skimter han to–tre personer.  Da

Cadi får kommando «ta mannen» skjærer han av

gårde.  Da Antonsen kommer frem står det en

mann med hendene over hodet, mens en annen

prøver å stikke av, men stopper da Cadi hilser på

ham med sine hjørnetenner.  Mannen ble visst

ikke ordentlig bitt, men fikk en liten flenge i den

ene armen.  Løvaas kom til stedet med Teddy som

søkte opp, og fant den tredje og siste mannen

gjemt i gresset noen meter unna.
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Nok et oppdrag var løst med god hjelp av

hundene!

Nils G. Skarning

Oslo pkm.

Som en kuriositet kan det nevnes at de to

hundeførerne som er omtalt her, ble vinnere av

landhundekonkurransen (den tids norges-

mesterskap for politihunder) i 1964.  Nils Kårer

Antonsen med Cadi vant kl. A, mens Sverre

Løvaas med Teddy vant kl. B (unghundklasse).

Vi finner mye i de gamle blader, og i

Politihunden nr. 3/1965 er det et innlegg av

vårt eldste medlem, Erling Grændsen, som i en

årrekke var sentral i både OPTK og NPHL.

Erling er «still going» og deltar gjerne på 

«hundepensjonistenes» møter og turer.

Men så til hans innlegg, som viser at dette

med manglende økonomi er et problem som

ikke er av ny dato i politiet.  Artikkelen om-

handler ikke Oslo politikammer, men den 

illustrerer godt hvordan det var, – eller skal vi

si, hvordan det fortsatt er, i enkelte distrikt! 

Pengene eller livet

Denne overskriften er ikke innledningen til en

spennende detektivroman.  Her er den benyttet i

en flau sak fra vår egen etat.  En blir fristet til å

spørre: Kan et menneskeliv måles i kroner og

øre?  Med kjennskap til denne historien må

svaret dessverre bli ja.  Prisen er heller ikke stor.

Bakgrunnen er denne:

Innenfor et av våre politimesterembeter bor det

en sinnslidende person.  Han har tidligere vært

savnet fra sitt hjem og har truet med å ta livet av

seg.

Det var langt på høsten, og politimesteren

hadde forlengst vridd de siste slanter ut av et

trangt budsjett.  Da innløp det en savnetmelding

på den nevnte person.  Heldigvis var det en 

hundefører på ordinær tjeneste som kunne

sendes ut med det samme, uten ekstra utgifter for

politikammeret.  Den embetsmann som beordret

hundeføreren ut hadde ikke sendt med noe

«tidsskjema», noe som var vanlig ved det aktuelle

politikammer.

Da hundeførerens ordinære tjenestetid

klokken 2100 nærmet seg slutt, ble det i all hast

sendt ut en ordonans fra politikammeret for å

lete etter hundeføreren i skogen.  Dette for å

gjøre ham kjent med at han ikke ville få betalt for

arbeid ut over normal arbeidstid. 

I mellomtiden, ca klokken 2100, hadde hunde-

føreren fått melding om at den savnede var sett i

et bestemt område 30 minutter før.  Uten å tenke

på tid eller penger, fortsatte han ettersøkningen.

På den tid hadde ikke ordonansen nådd frem

til hundeføreren.  Eller hadde han det?  Derom

tier historien.  Hvorvidt hundeføreren fikk lønn i

klingende mynt vites ikke, men en vet at han fikk

gleden av å redde et menneskeliv.  Den savnede

ble funnet kort tid etter klokken 2100, sterkt

medtatt etter å ha skåret over pulsåren.

Hva hadde skjedd om ordonansen hadde nådd

frem i tide?  I verste fall hadde hundeføreren i

harme brutt av ettersøkningen, og overlatt den

saknede til naturens renovasjon.  En er imidlertid

tilbøyelig til å tro at hundeføreren hadde gitt «en

god dag» i hele budsjettet og overtiden for å

finne sin belønning i skogen!

Denne hundeføreren kan med god samvittighet

bære sin fane med inskripsjon fra politi-

instruksens §1.

Erling Grændsen

Så tar vi med en artikkel fra 1966 skrevet

av en av våre kollegaer på Møllergaten 19 i

Oslo som den gang var byens hovedpoliti-

militære som sammen med frivillige tråler 

terrenget, og så når dette kanskje er mislykket, da

tenker man på å bruke hunder.  Det er snart på

tide at ansvarlige myndigheter forstår at dette bør

gjøres i omvendt rekkefølge.

Nå må man ikke misforstå og tro at jeg mener

Røde Kors, militære og frivillige ikke har sin

berettigelse i ettersøkningsaksjoner, men i slike

tilfeller er det snakk om å redde menneskeliv.  Da

må man bruke det beste først, og det skulle ikke

være tvil om at det er velutdannede hunder.

Oslo august 1964

Leif A. Lier

Redaktøren i bladet den gang innbød til en

alvorlig debatt og heftig diskusjon om temaet,

da det til stadighet var et tilbakevendende 

problem at våre hunder i alt for mange tilfeller

ble rekvirert for sent til å kunne få optimale

søksforhold.

Jeg har en liten følelse av at problemstillingen

er kjent også i dag – mer enn 45 år etter Leif A.

Liers betenkninger!  Det kunne vært interessant

å få en debatt om politihundens plass i

Redningstjenesten basert på de erfaringer som

er gjort gjennom flere generasjoner hunde-

førere, – men den debatten må andre ta!

I samme blad som foregående innlegg,

Politihunden nr. 6/1964, har Nils Gunnar

Skarning, som den gang var hundefører ved

Oslo Politikammers hundetjeneste og nyvalgt

redaktør i bladet, et innlegg om et oppdrag

høsten 1964 som viser at hundeførerne, også

den gang, kunne gjøre gode jobber selv om de

kom til åstedet etter at andre hadde vært og

tråkket rundt i det aktuelle søksområdet.

Samtidig som de viste initiativ og var løsnings-

orientert!

En hverdagshistorie fra tjenesten

Nå er sommerferien over og alt begynner å bli

normalt.  Politioverkonstablene Sverre Løvaas

med Teddy og Nils Kåre Antonsen med Cadi

gjorde en meget bra fangst sist helg

Det hadde vært innbrudd på et lager og et

verksted.  Fra lageret var det tatt propanapparater

for en verdi av 20–25.000 kroner.  Fra verkstedet

var det tatt et bærbart sveiseapparat, samt noe

skrapjern.  Innbruddene skjedde natt til søndag,

og ble oppdaget søndag middag.  Det ble lett

etter spor på fabrikkområdet og i krattskogen

rundt innbruddstedene, men ingen ting ble funnet.

Noen timer senere ble hundepatruljen tilkalt

for å se om de kunne gjøre noe.  Antonsen lot

Cadi fly litt fritt (rundering) omkring på fabrikk-

området og i krattskogen rundt innbruddstedet.

Etter noen minutter kom det en fin-fin «hals» som

fortalte at Cadi hadde gjort funn, som viste seg å

være sveiseapparatet, gjemt under noen store

busker.  Like etter kom det ny «hals».  Cadi hadde

funnet propanapparatene til en verdi av

20–25.000 kroner som var gjemt på samme måte.

Her var det noe rart.  De besluttet å være på

stedet for eventuelt ta innbruddstyvene når disse

kom tilbake for å hente tyvegodset etter mørkets

frembrudd.  Antonsen la seg ned ved propan-

apparatene mens Løvaas la seg ned ved fabrikk-

bygningen.  Etter noen timer, klokken 0100 om

natten, merket Antonsen at Cadi stivner, og foran

seg i mørket skimter han to–tre personer.  Da

Cadi får kommando «ta mannen» skjærer han av

gårde.  Da Antonsen kommer frem står det en

mann med hendene over hodet, mens en annen

prøver å stikke av, men stopper da Cadi hilser på

ham med sine hjørnetenner.  Mannen ble visst

ikke ordentlig bitt, men fikk en liten flenge i den

ene armen.  Løvaas kom til stedet med Teddy som

søkte opp, og fant den tredje og siste mannen

gjemt i gresset noen meter unna.
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stasjon, Robert Jacobsen.  Robert var en av de

faste markører ved de øvelser som ble avholdt i

den tidligere Østlandstroppen (forløperen til

dagens beredskapstropp).  En av hans oppgaver

var å være markør sammen med flere spreke

politifolk, blant andre vår tidligere skiskytter

Ragnar Tveiten.  Disse hadde som sin spesialitet

å være «forbrytere på flukt» og særlig i de opp-

gaver hvor politihunder kunne bli satt inn i

søket.  Vi lar Robert Jacobsen selv fortelle:

Den fordømte bikkja

Av en eller annen mystisk grunn skal alle ha meg

til å være på den gale siden av loven når politiet

skal øve, prøve eller demonstrere situasjoner som

ligger nær opp til virkelige forhold under jakt på

rømte forbrytere.  Om jeg skal ta dette som et

pluss eller minus, vet jeg ikke.  Hittil har det vært

liddelig moro, eller rettere sagt, – inntil hunde-

streiken tok slutt.

Jo, morsomt har det vært.  Jeg har vært oppe i

de underligste situasjoner som ettersøkt, til fots

eller i bil.  Som regel har jeg klart å komme meg

unna politifolkene.  De er så lette å lure.  Med

min manglende fysiske kondisjon løp jeg aldri så

veldig langt, – regnet bare som omtrentlig ut hvor

langt forfølgerne orket og våget å løpe, – la meg

så ned for deretter å forsvinne utenfor deres

rekkevidde.  Eller, hvis jeg befant meg i bil,

ganske enkelt blåste forbi stoppkontrollen og

selve vegsperringene, som jeg ikke ville prøve å

forsere.

Jo, det har vært morsomt.  Særlig det å snakke

med gutta etterpå.  «Neste gang … osv.»  Men nei,

lykken fulgte meg stadig bi, og nå nylig ble jeg

atter bedt om å være rømling.

Jeg gledet meg stort, og godt rustet med all

slags «djævelskap« bak i kofferten, kjørte jeg til

Rygge, hvor Utrykningstroppen skulle ha en

manøver.  Å nei, – de skulle ikke få fatt i meg

denne gangen heller!

I to hele døgn skulle jeg få herje som jeg ville,

til fots og med bil.  Til overmål skulle jeg få stort

forsprang ved hver eneste øvelse.

Første dagen fortonte seg gunstig.  Jeg skulle

kjøre rett forbi stoppkontrollen og så komme

meg unna.  Ingen fare, – full «spiker», og så når jeg

hadde lagt politibilen passe avstand bak meg, –

på med håndbrekket og så stikke til skogs.  Men

den gang ei!  De hadde hunder.  Jeg hadde ikke

en sjanse.

Over en strekning på to–tre mil var det lagt

inn seks slike momenter.  Jeg prøvde alt.  En gang

hadde jeg et forsprang på over ett minutt og løp

innover i skogen til hjertet slo så høyt at jeg ikke

hørte lyden av kvister som knakk bak meg.  Og

ikke før stopper jeg opp for å hive etter pusten ,

så står den der, – den fordømte bikkja.  Bare synet

av tanngarden og lyden av halsingen er nok til

ikke engang å tenke på videre flukt.  Fem ganger

under de seks øvelsene ble jeg tatt av hund.  Den

sjette gangen klarte jeg meg fordi hundeføreren

ble påvist feil sted for fluktretningen av øvrige

politimannskaper.

Det verste var natten etter.  Jeg fikk to timers

forsprang.  Jeg gikk inn i skogen og ut på riks-

veien og på ny inn i skogen og gjorde alt for å

lage vanskeligheter for gutta.  Et visst nervepress

gjorde seg etter hvert gjeldende.  Jeg liker ikke

«ansiktsutrykket» på disse bikkjene når de finner

meg!  Noen av dem har liksom en egen evne til å

gi visse påminnelser om at en er under kontroll

ved å nappe litt i håndleddet eller lignende inntil

hundeføreren kommer.  Det kan av og til ta litt

tid, for har hunden først peiling, så farer den 

gjennom skogen som om den visste nøyaktig

hvor du befinner deg og blåser i selve sporet.

Så halser den helt til hundeføreren kommer

og tar over.
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Men denne kvelden var det ingen fare.  Det

eneste som ergret meg var at jeg ble iakttatt av

folk fra bygda, og derav litt redd for at de skulle

gi et lite tips.  Jeg holdt meg derfor den siste

timen skjult i skogen, og gikk etter mørkets frem-

brudd i retning av en elv, som jeg skulle komme

meg over, for så å stjele en Volvo PV, som på

forhånd var gjemt ved et sagbruk.

Hva som skjedde vet jeg ikke, men plutselig

var den der, – den fordømte bikkja.  Bek mørkt og

langt, langt fra folk.  Jeg hørte ikke en lyd, bare

bikkjas halsing og hiving etter pusten.  Og så,

denne stadige «påminnelsen»!  I tre–fire minutter

sto jeg der, stille som en mumie, inntil endelig

hundeføreren kom.

Nei takk – ikke mer markørjobb for meg!

Robert Jacobsen

Når vi nå har startet på et nytt år, tar vi

også med en artikkel sakset fra VG den 31.12 i

1963.

Oslos politihunder takker Gjerde for tilliten

På sin nyttårskonferanse ga politimester Johan

Gjerde korpsets hunder sin uforbeholdne ros og

sa at «Staten utnyttet dem ved å underbetale 

hundene med 80 kroner i måneden for kost».  «En

mann med hund er mer effektiv en to mann uten

hund», sa politimesteren!

Det gikk ikke lang tid før politihundene Tim,

Daro og Quinnie takket for tilliten på sin stands

vegne.  Bare hør hva de tre hundene utrettet siste

døgn:

Ved sekstiden i går ble det slått alarm ved

Botsfengslet.  En 24 år gammel fange som hadde

arbeidet i kjøkkenseksjonen, var forsvunnet.  Han

hadde gravd seg gjennom potetbingen og

fengselspersonalet varslet politiet.

Gjennom radio ble straks patrulje «Hund», som

befant seg på Galgeberg, varslet.  I bilen var Tim

og hans eier Konrad Sørlie samt sjåføren Robert

Jacobsen.  Et par minutter senere var patruljen

utenfor politiets garasjer i Åkebergvegen, som

støter opp til Botsfengslets kjøkkenavdeling.  I

det samme politiet ankom, dukket en vaskekone

ut av døren og Sørlie gikk inn på tomten sammen

med Tim.  Da de to hadde kommet seg ned i fyr-

rommet begynte hunden å oppføre seg merkelig,

og ved nærmere sjekk oppdaget Sørlie et par ben

som stakk ut bak noen rør oppunder taket.  Noen

minutter senere var fangen tatt hånd om.  Ved

synet av den «morske» hunden mistet han all lyst

til videre flukt.  Hadde ikke patrulje Hund vært så

raskt på stedet ville nok fangen i dag ha vært på

frifot!

En natt tidligere var det Daro som kjørte med i

patrulje Hund.  Hundefører var Per Teigen.  Han

var ikke snauere enn sin kollega fra Botsfengsel-

arrestasjonen.  I Kolstadgaten kom patruljen over

en stjålet bil som sto med motoren i gang og fire

personer inne i bilen.  Politibilen svingte opp

foran bilen.  To gutter som satt i forsetet hoppet

ut og la på sprang det forteste de hadde lært.

Men fra Daro klarte de ikke å løpe.  Den ene ble

raskt innhentet, mens den andre hoppet i redsel

opp på en lastebil og ropte til politimannen:

«Redd meg, redd meg!»

Og som om disse hundebedrifter ikke var

«betaling» nok for politimester Gjerdes vakre ord,

klarte Quinnie natt til søndag å fakke en ung tyv

på Olav Ryes plass, etter å ha fulgt ham og en

kamerat over Akerselva, gjennom gater og smug

helt frem og inn til tyvens leilighet.

Ville det ikke være på tide at byens politi-

hunder ble tatt hensyn til ved neste tariffoppgjør? 
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Godkjenningsprøver Godkjenningsprøver 
narkotikahund narkotikahund 

- sett fra en dommers side
-  AV ARVID FALANDER, AGDER HUND JOKER  -

Det har vært skrevet flere artikler i Politihunden om hvordan vi hundeførere har opplevd 
godkjenningsprøvene sammen med våre hunder. Om hvordan nervøsiteten nesten har tatt 

overhånd, om hvordan vi nesten har svimt av før øvelser, om hvordan hunden ikke har gjort 
det den kunne rett før vi reiste på godkjenningskurs, om hvorfor hunden ikke markerte på 

narkotikautleggene slik den gjorde på nivåkontrollen noen uker før, om hvordan vi opplevde å få 
godkjent vår første tjenestehund, om den fantastiske følelsen av å reise hjem fra Politihøgskolens 

kurssenter i Kongsvinger med ny godkjent narkotikasøkshund!
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Jeg kan ikke huske å ha sett 
noen artikler om hvordan 
godkjenningsprøvene oppleves fra en 
dommers side. Opplevelsene jeg som 
dommer har hatt tidligere, og hadde 
på godkjenningskurset i begynnelsen 
av mai 2019, vil jeg i det følgende 
dele med dere lesere.
For å kunne dømme 
godkjenningsprøver på 
Politihøgskolen, må man 
være utdannet instruktør 
innen hundetjenesten, altså 
patruljehundinstruktør eller 
narkotikahundinstruktør. I 
tillegg må man ha gjennomført 
dommerkurs innenfor den respektive 
kategorien tjenestehund. Jeg har 
vært instruktør for narkotikahund i 
endel år, og har også vært dommer 
på flere godkjenningskurs. Jeg har 
ikke autorisasjon for å dømme 
godkjenningsprøver for patruljehund. 
Denne artikkelen handler derfor om 
opplevelser på godkjenningskurs for 
narkotikasøkshund.
For å bli godkjent narkotikasøkshund 
må hunden bestå flere prøver: 
Lydighetsøvelser, spor etter 
mennesker i skogsterreng (1000 
m langt), spor på variert underlag 
(4-600 m langt på asfalt/grus), 
åstedssøk/feltsøk, søk etter narkotika 
på/i biler (3 kjøretøyer), søk i 
leilighet, søk på objekter (kofferter, 
vesker, esker o.l.), søk på lager/
bedrift. Disse øvelsene gjennomføres 
i løpet av 2/3 dager i første uka på 
godkjenningskurset. Andre og siste 
uka av godkjenningskurset brukes til 
praktisk trening opp mot hva hund 
og fører møter når de kommer ut i 
tjeneste rundt om i det ganske land.

Mye erfaring
Som dommere må vi forholde 
oss til Politihøgskolens 

godkjenningsprogram. Her står 
det detaljert hvordan øvelsene 
skal utføres, hva som er stryk- og 
trekkmomenter i hver øvelse. Det 
skal gis karakterer etter en skala 
fra 0-6. Det skal være mellom 1-6 
utlegg av narkotika på søksøvelsene. 
Dommerne bestemmer hvor mange 
og hvor narkotikautleggene plasseres. 
Det er for øvrig alltid to dommere 
som dømmer øvelsene. 
På godkjenningskurset nå i mai 
dømte jeg sammen med en 
pensjonert, men svært rutinert 
dommer og hundefører fra Oslo 
(nå bosatt i Rendalen). Det er 
betryggende å ha en dommermakker 
som kan hund fra A til Å. Det var 
4 hundeekvipasjer som skulle opp 
til godkjenningsprøver. Alle 4 er 
rutinerte hundeførere. To skulle 
godkjenne sin fjerde hund, en sin 
tredje hund og en sin andre hund. 
Så her var det massevis av erfaring. 
Man skulle kanskje tro at erfarne 
hundeførere ikke blir så nervøse av en 
godkjenningsprøve, men det stemmer 
ikke i det hele tatt.

Frokost? Tja..
Det er en lettere nervøs stemning 
første dagen på kurs. Hundeførerne 
er litt i sin egen verden. Vi som 
dommere prøver å snakke beroligende 
til hundeførerne, kanskje spøke 
litt. Men vi ser på hundeførernes 
flakkende blikk og rastløse gange 
på utsiden av hundestallen at det vi 
prøver å formidle ikke når inn til 
mottageren. Godkjenningsprøvene 
starter opp andre dagen på kurset. 
Ved frokostbordet mangler kanskje en 
eller flere av hundeførerne. Frokosten 
smaker kanskje ikke spesielt godt etter 
ei søvnløs natt. 
Det var forresten to hundeførere 
som dukket opp til frokost første 

godkjenningsdagen. Men begge to var 
stille, litt bleke i ansiktet og inntok 
ei utrolig lita brødskive i rekordfart. 
Hunden måtte luftes og prepareres før 
første øvelse som var spor i skogen. 
Jeg og min meddommer hadde 
allerede vært ute og lagt ut sporene 
med tre gjenstander det luktet hasj av 
og en sporslutt som stinket av hasj. 
Det hadde også kommet 1 cm snø i 
Kongsvingerskogen i løpet av natta. 
Hundeførerne møtte på avtalt sted til 
avtalt tid tirsdag morgen for å starte 
godkjenningsprøvene. Som dommer 
prøver du så godt du kan å snakke 
beroligende til hundeførerne mens du 
forklarer hvor sporoppsøket er. Du 
sier til hundeføreren at dette kan både 
du og hunden, dere har helt sikkert 
trent en haug av godkjenningsspor, 
dette kommer til å gå så bra så.
Hundeføreren er nå enda blekere enn 
ved frokosten, og om mulig enda 
mindre snakkesalig - det er jo ikke 
samme skogen i Bergen som i de dype 
skoger i Hedmarken! Kanskje jeg som 
dommer må minne hundeføreren 
på å ta med seg sporlina til hunden. 
Alle fire ekvipasjene kom gjennom 
og bestod sporøvelsen med glans. 
Stemningen på samlingsplassen oppe i 
skogen var kanskje en bitteliten tanke 
lettere.
Lydighetsøvelsene må man bare 
komme seg gjennom, det får gå 
som det går. Hunden (eller var det 
hundeføreren?) hadde en merkelig 
oppførsel. Øvelsen dekk i fem 
minutter: «I dag gidder jeg ikke ligge 
her far, du har jo en utrolig snål 
oppførsel!» tenkte nok helt sikkert 
kursets eneste labrador i sitt stille 
sinn.
Jeg skal ikke gå gjennom hver 
enkelt godkjenningsøvelse i denne 
artikkelen, men nøye meg med å 
kommentere enkelte småting. Etter 
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spor i skog og på variert underlag 
(som forøvrig også gikk strålende) 
var så søksøvelsene i gang. Kun min 
meddommer og jeg visste hvor mange 
og hvor narkotikautleggene var 
plassert. Bilsøk: tre personbiler skulle 
gjennomsøkes. Vi prøvde så godt vi 
kunne å forklare hver og en at «tenk 
på dette som ei hvilken som helst 
trening, gjør akkurat som du pleier 
så går nok dette bra». Men oppfører 
hundeførerne seg som de pleier? 
Kritthvitt ansikt, taus som en østers, 
stakkato i bevegelsene, kanskje finne 
på noe lurt (som hunden aldri har sett 
du gjøre før) akkurat i dag … Har jo 
aldri slitt med å få opp panseret på en 
Toyota før!! 
To dommere som forfølger 
hundeføreren rundt bilene og ser 
overalvorlige ut. Søk i et kvarter 
uten at hunden har markert for funn 
av narkotika. Som dommer ser vi 
fortvilelsen hos hundeføreren, men 
vi ser også den utrolige lettelsen når 
hunden markerer for funn. Endelig 
kommer det en knøttliten og svak 
rosing av hunden. «Sånn pleier jo 
ikke mor/far å rose meg når jeg har 

funnet narkotika» tenker nok hunden 
idet den logrer og søker videre. Min 
meddommer har lyst til å dytte 
hundeføreren videre når hun/han blir 
stående apatisk å se på hunden sin. 
«Kanskje vi skal bevege oss til neste 
bil», har jeg lyst til å si akkurat passe 
høyt slik at hundeføreren hører det. 
Etter å ha funnet litt mer narkotika 
i bilene er som regel hundeførerne i 
stand til å snakke nesten normalt. Litt 
av ansiktsfargen har kommet tilbake. 
«Kanskje Josse søker bedre dersom 
jeg legger meg på asfalten?» fant 
hundeføreren fra Kriminalomsorgen 
i Bergen ut når tiden nærmet seg 
slutten.

Skravlet dommerne i senk  
og 150 i puls
Dag én av godkjenningsprøvene var 
unnagjort. Hvor var hundeførerne 
blitt av etter avsluttet øvelse? 
Hundelufting og prepping til dag 
nummer to resten av ettermiddagen 
og kvelden. Middagslysta var i alle fall 
ikke på topp. 
Leilighetssøk/søk i bedrift/objektsøk: 
En av hundeførerne prøvde å skjule 

nervøsiteten med å snakke (les 
skravle) dommerne i senk. «Hva er 
det med far i dag da?» kunne vi se 
at springeren Imax tenkte. «Da får 
vel jeg også være like propell som 
fatter’n!». En ellers sindig og rolig 
hundefører fra Mo i Rana trippet 
svært urolig fram og tilbake mens 
labradoren hans søkte kjempefint 
inne på lageret. Jeg dristet meg til å 
be hundeføreren sette seg slik at jeg 
fikk målt pulsen hans mens hunden 
søkte: 150 slag/minutt var jo ikke så 
rent lite!
Ei normalt sett skravlesyk 
hundeførerdame fra Bærum sa ikke 
ett ord, verken til hund eller dommere 
før godt utpå dagen. «Ikke forstyrre 
hunden din nå» tenkte nok begge 
vi dommerne opptil flere ganger i 
løpet av dagen. Det er utrolig lett å se 
hvordan søkene burde gjennomføres 
når man står på sidelinja og vet 
hvor utleggene er plassert. Og desto 
vanskeligere å være den som er oppe 
til godkjennningsprøve.
Åstedssøk/feltsøk: 20 minutters søk 
i frisk luft må vel hjelpe på både 
ansiktsfarge og humør, tenkte vi to 
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dommere på slutten av dag to. Men, 
neida. Kanskje dersom vi dommere 
står musestille her på denne siden 
av feltet så vil hundeføreren komme 
denne vegen. Eller dersom vi kanskje 
snur oss litt, så vil hundeføreren 
skjønne at hunden er langt på 
utsiden av feltet ... Det er nå noen 
hundeførere begynner å tenke: bare 
denne øvelsen igjen så er hunden min 
godkjent. Flere av oss har vel funnet 
ut at den tanken ikke er den lureste.
Fredagen i første uka er satt av til 
restprøver for de av ekvipasjene som 
er klar for det, etter dommernes 
vurdering. Tre av fire ekvipasjer fikk 
gå opp til restprøvene denne gangen. 
Siste ekvipasje var helt enig i at mer 
trening hjemme på et par øvelser 

er lurt før restprøver. Dommernes 
største ønske er at alle som stiller 
opp på godkjenningsprøvene kan 
få reise hjem med godkjent hund, 
og at hundene holder det nivå 
som Politihøgskolen har fastsatt i 
godkjenningsprogrammet.
Den tidligere nevnte labradoren 
og hans fører fra Mo i Rana hadde 
kun en øvelse igjen, nemlig dekk i 
fem minutter. Mens hundeføreren 
trippet hvileløst rundt i skjul fra 
hunden, stod tre andre deltagere 
og fulgte spent med på laaange 
minutter. Bestått med glans. Den 
gleden som utspant seg mellom 
fire svært erfarne hundeførere var 
ubeskrivelig. Om det var gledestårer 
eller tårer av utløst spenning skal være 

usagt, men gruppeklem og tårer var 
det. Fantastisk følelse også for oss 
dommere, det er ikke vanskelig å sette 
oss inn i hundeførerens sted. Vi har 
vært gjennom det alle sammen. Det 
er forøvrig sjelden dommerne får så 
mange klemmer av gode kolleger som 
etter fredagen med restprøver. tre av 
fire hunder ble godkjent denne dagen.
Det var rett og slett enorm forskjell 
på stemning og humør fredag 
ettermiddag i forhold til tirsdag 
morgen. Både søvn- og matlyst 
var tilbake. En fryd for dommere 
å dømme gode hunder og flotte 
kolleger. Så til deltagerne, la meg kalle 
de Cody, Imax, Josse og Dennis. Takk 
for flotte dager på Politihøgskolens 
kurssenter Kongsvinger. 
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Leteaksjoner etter Leteaksjoner etter 
savnet person på landsavnet person på land

-  AV MAGNE GUTTORMSEN, AGDER HUND FALK  -

Her nede i Agder politidistrikt har redningstjenesten, nærmere  
bestemt leteaksjoner etter savnet person på land, hatt en betydelig fremgang med tanke på kvalitet 

og engasjement. Dette faget har nå blitt satt på timeplanen med en rød ring rundt.
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Hva er så grunnen til dette løftet 
og hvordan har dette blitt gjort? I 
løpet av noen leteaksjoner for 3-4 
år siden ble vi avslørt i deler av vår 
lederrolle under leteaksjoner. Mange 
innsatsledere var usikre og uengasjerte 
når det gjaldt å lede en leteaksjon, i 
hvert fall den delen som omhandlet 
det fysiske søket. Hundeførere kom 
til en leteaksjon og forlangte en “god 
og aktuell teig”, før de tok med seg 
hunden og holdt seg borte fra KO så 
lenge som mulig. Operasjonssentralen 
hadde også manglende oversikt. 
Leteaksjonene ble i mange 
tilfeller drevet av de frivillige som 
møtte opp. Dette var personell 
fra blant annet Røde Kors og 
Norske Redningshunder. Dette er 
organisasjoner med mye kompetente 
og engasjerte folk. De tok ofte rollen 
som leder for planlegging av søk og 
delte ut teiger og tok imot søkslogger. 
Dette fungerte bra, noen ganger. 
Noen ganger fungerte det ikke bra i 
det hele tatt. Man var avhengig av at 
det var de rette menneskene som kom 
inn i rollen og dette kunne være noe 
tilfeldig ettersom de ble kalt ut på 
frivillig basis på egen fritid.
Noen leteaksjoner var resultatløse 
og ble avsluttet uten funn. Noen 
av disse savnede ble tilfeldig funnet 
etter flere måneder og da i søksteiger 
som hadde/burde vært avsøkt. Det 
var vanskelig å skulle kvalitetssikre 
leteaksjonene og se hvem som hadde 
søkt hvor og hvordan. Det var heller 
ikke noe system på lagring av logger 
eller oversikt over søkte teiger.

Det var ikke politiet som hadde 
kontrollen i KO ved leteaksjoner
Derfor var det flere krefter i Agder 
politidistrikt som mobiliserte for å 
gjøre noe med dette. Hundetjenesten 
var en av disse kreftene. Vi så blant 

annet til gamle Telemark politidistrikt 
og hvordan de hadde løst dette. 
Vi trakk ut hovedelementene og 
fikk igjennom noen gode tiltak. 
Hundetjenesten gikk til innkjøp av 
tre sett med PC, projektor, trådløst 
internett og en del annet utstyr. I 
tillegg kom det inn nye rutiner hos 
operasjonssentralen.
Dette innebar blant annet at det 
skal kalles ut TO hundeførere ved/
før oppstart av leteaksjon. Fast 
innsatsleder SKAL også kalles ut og 
starte sitt arbeide. Ideelt sett kommer 
hundepatruljen så tidlig at de kan 
sette i gang søk i det mest aktuelle 
området før andre letemannskap er 
kalt ut. Dersom funn uteblir skal 
den ene av hundeførerne gå inn til 
Innsatsleder i KO og ta rollen som 
Fagleder søk. Fagleder skal være IL sin 
høyre hånd i søksarbeidet under hele 
leteaksjonen. Samtlige hundeførere, 
nyrekrutterte, instruktører og 
ledere fikk opplæring i rollen slik at 
distriktet hadde flere å spille på.

Fagleder søk
Fagleder søk skal sammen med IL 
kategorisere savnede og vurdere 
hvordan søket skal utformes. Fagleder 
søk skal sette i gang med å få oversikt 
over området som skal avsøkes og 
de mest aktuelle ledelinjene og 
refleksene. Fagleder søk skal også ha 
tegnet inn teiger i kartprogrammet 
«Basecamp» som letemannskapene 
skal få etter hvert som de kommer. 
De blir da overført til den enkeltes 
gps slik at de kan se på denne hvilket 
område de skal søke.
Fagleder søk skal fortsette å overvåke 
søket og utvide dette etter hvert som 
tiden går uten funn. Etter hvert som 
søksmannskap kommer inn med 
søkslogger fra sine gps-er, legges disse 
inn i faste system i «Basecamp». Dette 

gir en god oversikt over hvem som 
har søkt hvor. 
Underveis i leteaksjonen blir 
kartprogrammet sikkerhetskopiert 
i en nettsky. Det gjør at dersom 
man får tekniske problemer kan 
leteaksjonen enkelt lastes ned 
på hvilken som helst annen PC 
og aksjonen kan fortsette. Disse 
sikkerhetskopiene kan også 
operasjonssentralen og innsatsleder 
lett få tilgang til og kan monitorere 
arbeidet underveis. Det er spesielt 
gunstig å ha kartet foran seg når de 
skal informere og vurdere sammen 
med HRS. Sikkerhetskopi blir lagret i 
nettsky og i fysisk format slik at man 
kan vurdere leteaksjonen og ta læring 
i ettertid.
Dette systemet har fungert godt 
i Agder og vi har adskillig bedre 
uttelling på funn og effektiviteten 
har blitt svært mye bedre. Også de 
frivillige organisasjonene gir uttrykk 
for at de er fornøyd med det nye 
systemet og Norske Redningshunder i 
Agder har hatt en voldsom pågang av 
nye hundeførere.
Dette har også ført til at vi har 
kommet inn i en god sirkel 
for faget, som fører med seg 
entusiasme og økt fokus og kvalitet. 
Operasjonssentralen, innsatsledere 
og hundeførere har omfavnet det nye 
systemet og det er ikke lenger stor 
usikkerhet når man “trykker inn den 
store røde knappen”.
Dette har ført til at politiet nå har 
kontrollen i KO ved leteaksjoner.
Enkelte stiller spørsmålstegn ved 
at en så viktig ressurs som en 

Politiinstruksen § 12-2. 

Politiets plikter i ulykkestilfelle.

Politiet plikter å sette i verk, lede 

og organisere ettersøknings- 

og/eller redningsaksjoner av 

en hvilken som helst art og i 

samsvar med organisasjonsplan 

for redningstjenesten fastsatt 

ved kgl.res. av 4. juli 1980.
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hundeekvipasje skal sitte inne 
i KO fremfor å være ute i teig 
og søke. Det vi mener er at det 
normalt sett er hundeførere som har 
førsthåndskjennskap til søksmetodikk 
og erfaring med slike oppdrag. En 
hundefører skal normalt ha god 
kunnskap om kart og vurdering av 
terreng og har en god faglig plattform 
for å planlegge søk. Når en ekvipasje 
har vært ute og søkt kan den bytte 
med den som sitter i KO og man får 
en uthvilt ekvipasje ut i teig. 
Når det gjelder den enkeltes 

motivasjon for å sitte i KO så er jo 
sannsynligheten adskillig mye større 
for å være med på å redde ett liv 
dersom man sitter som fagleder søk, 
mot det å gå ute å søke i en av mange 
teiger. Selv om vi alle ønsker å gjøre 
funn med egen hund, så bør vi heve 
blikket og se på viktigheten av en 
velstrukturert søksplanlegging og 
verdien av dette.
Avslutningsvis vil jeg nevne at vi i 
hundetjenesten har vært meget aktive 
i dette arbeidet, og dette hadde ikke 
fungert uten vilje fra ledelse og andre 

involverte. Det er fremdeles mange 
forbedringspunkter, men arbeidet 
med disse er lettere nå som faget er 
oppe i dagen og entusiasmen er stor.
Vi har hatt bra dialog med engasjerte 
folk i hundetjenesten i Sør- Øst 
politidistrikt og vi drar i samme 
retning. Flere andre distrikter er nå 
på ballen og vi ønsker å spre det glade 
budskap der vi kan. Målet og håpet er 
at vi kan samles om en felles og god 
løsning i hele politi Norge. 

Dette er viktig arbeid!
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