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Redaktøren har ordet
Kjære lesere og annonsører

D

a var siste utgave av Politihunden 2017 kommet ut og om ikke lenge skriver vi 2018. Når
denne utgaven kommer ut, er det full vinterberedskap i politi Norge. Her er en rekke patrulje- og narkotikahunder klar til å redde liv hvis noen
blir tatt av snøskred. En utrolig viktig beredskap.
Store deler av dette nummeret dreier seg om lavine
og hvordan utdanningen er utformet.
NM for patruljehunder og NM for narkotikahunder har blitt avviklet med stor suksess, i henholdsvis Stavanger og Bergen. Her har begge hundelagene lagt ned masse arbeid og lagt til rette for to
fantastiske mesterskap hvis man skal tror på det en
hører. Dere kan lese mer og mesterskapene i bladet, men NPHL må få gratulere Bjørn Rolland for
seieren for patruljehunder, og seieren var meget
solid. Gratulerer så mye! Det at Rolland ble Nordisk mester tidligere i år, gjør ikke bragden mindre.
Odd Øvregård vant NM for narkotikahunder, gratulerer så mye.
Politihunden er så heldig å få trykke en artikkel
fra «Jazz og Trines hundehjørne». Her kan dere
lese om en tur med hundene som fikk en tragisk
utgang.
Johan, Sør- Vest politidistrikt, har skrevet en meget
bra eksamensbesvarelse vi har fått lov å trykke.
Den handler om lavine og den viktige jobben hund
og fører gjør for å redde liv etter snøskred.
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Bille har nok en gang skrevet en interessant og
lærerik artikkel om våre firbeinte. Tusen takk for at
du setter av tid til å skrive kjempebra artikler.
Runar fra Finnmark har skrevet en artig og humoristisk artikkel om «Æ og Kameraten». Fornøyelig
lesing. Jeg er imponert over innsatsviljen til denne
karen, og ikke minst at narkotikahunden i tillegg er
godkjent for redning på land og i lavine. Nærmeste
instruktør er vel ca. 50 mil unna.
Politiet går en spennende tid i møte i 2018. I SørVest politidistrikt blir vi organisert under Felles
Operativ Tjenester (FOT) og ledelsen er velig positiv til hundetjenesten, og det vi kan levere. Den nye
organisatoriske plasseringen er noe hundetjenesten lenge har hatt som mål, og vi er meget fornøyd
med det. Jeg hører andre steder i lander der de
faktisk skjærer ned på antall hundestillinger. Det
er for meg uforståelig med de ressurser en hundepatrulje utgjør, om det dreier seg om å redde
liv, pågripe farlige personer, finne narkotika eller
bomber, eller å sikre bevis fra voldtektssaker.

God jul og godt nyttår til alle
lesere og annonsører.
Leiv Kjetil
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Nestleder har ordet

F

ørst vil jeg benytte anledningen til å takke årets NM
arrangører for gode arrangement. NM for narkotikahunder i Bergen og NM for Patruljehunder i Stavanger hadde god deltagelse. Det sier noe om at både behovet
og interessen for mesterskapene definitivt er tilstede, noe jeg
synes er svært gledelig. NM er en fin arena å treffe gode kollegaer og utvikle felleskapet innenfor hundetjenesten. Det var
mange gode prestasjoner å se av både hunder og førere under
konkurransene. Øvelsene var lagt opp med diverse spenstige
utfordringer og det var tydelig at arrangørene hadde lagt sin
sjel i dette. Takk til både arrangør og ikke minst til alle dere
som stilte opp med deres flotte hunder.
Gratulasjoner går også til vinnerne. I Bergen ble det Odd
Øvregård, Østfold, med hunden Sadie. Gjesteklassen ble vunnet av Karina Starholm fra Kriminalomsorgen med hunden
Baily.
I NM for patruljehund ble fjorårsvinner Bjørn Rolland suveren vinner for andre året på rad. Gratulasjoner også til vinner
av B-klassen patruljehund Morten Wiik. Flotte prestasjoner
av alle.
I skrivende stund går vi alle og venter på å få vite mer om fremtiden vår. Enten det gjelder antall hunder i det enkelte distrikt
eller andre forhold som berører hundetjenesten i disse reformtider. Noen distrikt er kommet lang og har satt strukturen.
Selv om likhet og forutsigbarhet var et utgangspunkt for organisering av fremtidig hundetjeneste ser vi nå at slik blir det
ikke. Det kan virke som om faget ikke blir tatt hensyn til i like
stor grad i alle distrikt som det burde. Alt har ikke landet enda
så vi får ha litt is i magen før det oppsummeres helt og holdent.
Den gjeldende hundeavtalen ble oppsagt av POD tidligere i år.
Ny avtale skal forhandles frem og vi er mange som venter spenning på hva den vil innebære. Det er besluttet at statseid hund
skal implementeres i distriktene i løpet av 2018. Det er ikke tvil
om at dette vil påvirke både krav og tilbud i forhandlingene.
Det blir spennende å se hvor man lander og hvilke konsekven-
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ser det eventuelt vil få for fremtidens hundetjeneste. Vi er inne
i en viktig tid i så måte. Når det foreligger et resultat vites ikke
enda og andre større forhandlinger som ny ATB avtale ligger
nok foran i løypen når det gjelder forhandlinger skulle jeg tro.
Høsten er tid for kvalitetskontroller av våre tjenestehunder.
PHS har gjennom gjeldene retningslinjer ansvaret for gjennomføring av disse. Systemet rundt kvalitetskontrollene med
hensyn til hvor og hvordan de gjennomføres, hvem som skal
være dommere og ressurser som dette utløser, er stadig et
tema. PHS og distriktene synes ikke å ha en felles forståelse
for de ulike utfordringer og konsekvenser knyttet til disse
spørsmålene. En grundig gjennomgang av systemet også sett
opp i mot ny organisering og et større distrikts ansvar er på sin
plass. Dette ligger forhåpentligvis i nært forestående arbeid
med utarbeidelse av nye retningslinjer.
Vi har vel alle lett for å tenke at slik jeg vil ha det er det beste
for alle. Det kan jo selvfølgelig hende, men da må vi kanskje
blir flinkere til å se med nye eller andre briller for å få et godt
helhetsperspektiv.
Uavhengig er kvalitet i faget det som er overordnet og som gjør
hundetjenesten bærekraftig i årene som kommer. Det er vi
nok alle enige om.
Ønsker dere alle en god hundehverdag og avslutter med et
gammelt ordtak:
“om en hund ble bønnhørt ville det
dale kjøttbein ned fra himmelen”
Så håper jeg alle som er opptatt av hundetjeneste blir bønnhørt med tanke på fremtiden.

God jul og godt nyttår til alle lesere og hundevenner.
Gunnar
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M
N
PATRULJEHUND 2017
TEKST OG FOTO: Terje Ims

I 2017 overtok jeg som formann i Rogaland politihundelag (RPHL).
I det jeg hadde takket ja til vervet, kom avtroppende formann
Roy Henning bort til meg og sa: Du! Mest sannsynlig skal
RPHL arrangere NM til høsten….
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H

eldigvis er samtlige hundeførere i hundelaget engasjerte og kreative sjeler, så
dette fant vi fort ut at skulle
la seg ordne.
Vi bestemte oss raskt for at vi ønsket
å ha mesterskapet så nært Stavanger sentrum som mulig. Vi ønsket at
publikum som vil se politihunder i
konkurranse, skulle ha mulighet til
det. Valget falt på Scandic Forum sitt
område, og det har vi ikke angret på.
Da vi var på konferansen som Oslo
arrangerte i Januar, fikk vi anledning
til å reklamere for Stavanger og NM.
Det gjorde at mange begynte å tenke tanken på å komme til Stavanger
i september allerede i Januar. Etter
en del jobbing var det til sammen 41
deltakere som meldte seg på. Det er
mange – mange - mange år siden det

har vært så god deltakelse på et NM
for patruljehunder.
Vi begynte tidlig med planleggingen,
og det viste seg å være ganske lurt.
Noe av det som var mest krevende,
var å finne nok sporterreng. Ståle
klarte etter mye jobbing og rekognosering, og skaffe nok terreng. Tror
ikke han var veldig lei seg da han fikk
høre at 6 av de påmeldte ikke kunne
komme allikevel.
Rundløypen, som Jan Øyvind hadde
ansvaret for, var vi veldig spente på.
Den ble laget på et begrenset område,
som vi mente ville kunne skille bra.
Stavanger kommune var svært behjelpelige med å stenge av områder for
å legge til rette for oss. Uten deres velvilje hadde vi ikke kunnet arrangere
mesterskapet så nært sentrum.

Selve åpningen av NM ønsket vi å legge til sentrum av Stavanger, nærmere
bestemt Torget. Igjen må vi få takke
kommunen for deres velvilje. Vi fikk
med oss både visepolitimester Gøril
Våland og varaordfører Bjørg Tysdal
Moe til åpningen. De bidro begge til
en flott åpning. Tusen takk!
Selv om vi følte vi hadde kontroll
på det meste, var vi svært spente da
mesterskapet skulle åpnes mandag 25
september.
Da dagen kom, kunne vi ikke vært
mer heldige. Været viste seg fra sin
beste siden, med sol fra blå himmel
og fin temperatur. Deltakere som
kom kjørende øst fra hadde kjørt i
regn helt til de kom til Rogaland. Vi
må vel være så ærlige og si at dette
som regel ikke er normalen….
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Med flott værmelding hele uken,
hadde vi alle muligheter til å lage et
godt mesterskap.
Som alltid skal NM deltakerne en
dag i skogen for å gå spor og rundere,
samt en dag i rundløypen for å vise
lydige og angrepsvillige hunder.
Sporleggerne til Ståle måtte tidlig ut
for å jage sauer bort fra sporterrenget
og legge ut sporene. For det er ingen
hemmelighet at det finnes mye sau
på Vestlandet. Vi sa før NM at den
som ikke så sau i sporet, sannsynligvis befant seg i feil politidistrikt.
På grunn av stor deltakelse måtte
Roy Henning ordne med to runderingsakser. Det ble ordnet på en god
måte. Vi mener selv at aksene var forholdsvis like hverandre. Det var nok
utfordringer begge plasser.
Mens halvpartene var i skogen, var
resten i rundløypa. Like etter at Petter Lillemo var gjennom rundløypa
ropte han til meg, ”tidenes dårligste
NM, jeg legger inn klage på alt…..” Da
samme Petter på dag 2 vant øvelsene
i skogen og ble kåret til ”skogens
konge” ropte han igjen. ”Tidenes
beste NM, klagen er trukket tilbake”.
Gratulerer til Petter som vant ”skogen” – vel fortjent!!
Miljøangrepet var lagt til andedammen like ved Mosvannet. Figurant
Ole Bjørn tilbrakte to dager i vannet i
heldrakt. Heldigvis hadde han utstyrt seg med våtsko. De fleste hundene
løste oppgaven på en god måte, selv
om ikke alle var glade for å bite i figuranten ute i dammen.
Etter at Bjørn Rolland (Bergen Politihundelag) var ferdig med både
skogen og rundløypa, la han et stort
press på de andre konkurrentene.
Det ble tidlig klart at de som lå i tetstriden måtte levere og vel så det for å
hamle opp med regjerende Norges og
nordiske mester.

GOD MARGIN
Da alle var ferdige med sine øvelser,
var det ingen tvil Bjørn Rolland hadde vunnet med det som må kunnes
sies å være ganske god margin. Ingen
tvil om at Bjørn har gjort en fantastisk god jobb med hunden sin og at
han er en særdeles flink hundefører.
Gratulerer så mye!
Jevner ble det mellom nr. 2 og 3. Gard
og Sigvald( begge fra Oslo politihundelag), gjorde det svært så spennende.
Veldig solid og god prestasjon av begge to. Se opp for disse to på neste NM!
Gratulerer også til laget fra Oslo, som
ble vinner av lagkonkurransen.
I årets NM stilte det også 7 deltakere i klasse B (ikke godkjente politihunder). Veldig gledelig at så mange
”nye” så på dette som god og nyttig
trening frem mot godkjenning. Bra
jobba – alle sammen. Gratulerer til
Morten Wiik (Oslo) som stakk av med
seieren.

Etter 4 dager med sol og blå himmel,
var det en fornøyd arrangørklubb
som takket for deltakelsen. Nå ser
vi frem mot våren 2018 og Nordisk
mesterskap som skal arrangeres i Stavanger.
Ikke minst ser vi frem til høsten 2018
og NM for patruljehunder som skal
arrangeres i Oslo. Vi lover å stille en
gjeng fra oss.

Takk for at alle bidro til
at dette ble et kjekt og
trivelig NM!
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SLINGERHED AF
BAGPARTEN
TEKST OG FOTO: Thomas Ø

Det er ikke let at være politihund. Det gælder både psykisk og fysisk.
Det psykiske har vi ret godt styr på og de hunde der godkendes til tjeneste i
politiet både i Norge og Danmark er efter min mening
virkelig de bedste af de bedste.

D

et er ikke let at være politihund. Det gælder både psykisk og fysisk. Det psykiske
har vi ret godt styr på og de
hunde der godkendes til tjeneste i politiet både i Norge og Danmark er efter
min mening virkelig de bedste af de
bedste.

DEGENERATIV MYELOPATHI/DM
Her tænker jeg for eksempel på en rigtig dum lidelse/sygdom som de senere
år er blevet mere og mere almindelig
hos vore tjenestehunde.

Det fysiske kan svinge meget helt afhængig hvor meget arbejde og hvor
hårdt det pågældende arbejde er som
hunden gennem sit tjenesteliv udsættes
for.
Vi kan groft dele de fysiske lidelser/
skader i to afdelinger.
1. de slidskader der kommer som
følge af et god men hårdt liv.
2. den arvelige del
Vedrørende de opståede lidelser som
følge af livet er vi veterinærer efterhånden godt rustet til at behandle langt
de fleste lidelser og næsten dagligt
kommer der mere medicin som kan erstatte store og slidsomme operationer
med en god og solid medicin, som ikke
kun tager symptomerne, men faktisk
helbreder hunden så den så hurtigt
som muligt atter kan vende tilbage til
fuld tjeneste.
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Vedrørende de arvelige lidelser har vi
gennem nu snart mange år været rigtig
gode til at sortere de fleste lidelser væk.
Tænk blot for eksempel på hofte- og albueledsdysplasi. De forekommer ret og
slet ikke mere hos en aktiv politihund
for den er blevet undersøgt via røntgen
før den blev godkendt som politihund.
Alligevel ser vi nogle tjenestehunde
som ikke klarer at blive helt så gamle
i tjenesten som vi gerne ville og hvor
årsagen er en sygdom som vi ikke kan
helbrede – endnu.

Det er en fremadskridende sygdom
som ofte ses hos schæferhunde og som
indtil nu på sigt kan være invaliderende for hunden i en sådan grad at den
ikke alene skal tages ud af tjeneste men
også skal aflives. Ved de ”almindelige”
slidsygdomme i ben og ryg er det ofte
sådan at selv om hunden ikke mere kan
være politihund så kan den gå hjemme
hos en sød familie og have et godt pensionistliv. Dette gælder ikke for den
sygdom jeg vil fortælle dig om her.
Sygdommen hedder degenerativ myelopathi også kaldet DM
HVAD ER DM?
DM er en fremadskridende sygdom
i rygmarven hos hunde. Typisk optræder sygdommen fra 8 til 14 års alderen. Lidelsen starter i rygmarven i brystet. Lidelsen forekommer oftest hos
schæferhunde, men alle hunde kan
rammes af sygdommen.
Lige lidt information først: Nervetråde
ligger i en ”skede” eller du kan kalde
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Billedet viser en schæferhund med DM. Der er fremstillet en kørestol til hunden.
Jeg tror ikke at dette er den korrekte løsning for hunden. Hvad synes du?
Myelopathy?

Myelopathy?
Degenerative myelopathy
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died of DM (Left), the degeneration is seen as a loss
of the blue color at the edges (arrows) compared
with the spinal cord from a normal dog which is blue
througout (Right).

This degeneration consists of both demyelination
(stripping away the insulation of these fibers) and
axonal loss (loss of the actual fibers), and interferes
with the communication between the brain and
limbs. Recent research has identified a mutation in
a gene that confers a greatly increased risk of developing the disease.
Degenerative myelopathy is a progressive disease
of the spinal cord in older dogs. The disease has an
insidious onset typically between 8 and 14 years of

age. It begins with a loss of coordination (ataxia) in
the hind limbs. The affected dog will wobble when
walking, knuckle over or drag the feet. This can first
occur in one hind limb and then affect the other. As
the disease progresses, the limbs become weak and
the dog begins to buckle and has difficulty standing.
The weakness gets progressively worse until the
dog is unable to walk. The clinical course can range
from 6 months to 1 year before dogs become paraplegic. If signs progress for a longer period of time,
loss of urinary and fecal continence may occur and
eventually weakness will develop in the front limbs.
Another key feature of DM is that it is not a painful
disease.
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det et rør. Dette rør er bl.a. med til at
beskytte nerven og hedder myelinskeden. Ved DM degenererer dette rør.
ligesom du kan forestille dig at isoleringen af en elektrisk ledning ville
forsvinde. Det ville ikke være godt for
den elektriske ledning og det er det heller ikke for den nerve som det går ud
over. Den hvide del af nervetråden som
bl.a. indeholder de fibre som sørger for
kommunikationen mellem hjernen og
bagbenene bliver dårligere og dårligere. Det er en to vejs kommunikation
som bliver dårligere. Det vil sige styringen fra hjernen til bagparten bliver
dårligere og følelsen fra bagparten til
hjernen forsvinder. Dette er da også det
eneste der er godt ved denne sygdom
for det betyder at selv om at det kan
se forfærdeligt ud så er der slet ingen
smerter ved den rene lidelse.
Symptomerne begynder med slingerhed (ataxi) af bagbenene. Dette ses
tydeligst når hunden skal dreje kort
omkring. Det ser ud som om den ikke
lige helt er klar over hvor dens bagpart
er. Når ldelsen så skrider fremad bliver hele bagparten svagere og den begyneder at slæbe på poterne eller ikke
sætte dem rigtig frem for at stå korrekt
på den. (prøv pote refleksen og se om
den er OK).
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Hvad er pote refleksen? Det er en refleks som du tester ved at du når hunden står stille bøjer den ene bagpote
sammen og lader hunden stå på den
bøjede pote. Refleksen skal så sørge for
at poten straks rettes korrekt således at
hunden står rigtig på poten.
Den svag bagpart bliver værre og slingerheden tiltager. Til sidst er hunden
ikke i stand til at stå og er så helt lam
i bagparten. Udvilklinen af sygdommen uden behandling varer fra de
første symptomer kommer til komplet
lamhed fra 6 til 12 måneder. Sammen
med den tiltagende lamhed (paraplegi) lammes styringen af urin og
defækation. Hunden går og sjattisser
og klat”skider”.
ÅRSAGEN
Nogle kan lide moderen og nogle kan
lide datteren havde jeg næsten lyst til at
sige her. Afhængig af hvilke kilder man
spørger kommer der to helt forskellige
svar. Den ene forklaring er at DM formentlig skyldes en autoimmun lidelse
hvor hundes egen immunsystem selv
ødelægger myelinskederne. Den anden
forklaring siger at det er en multifaktoriel lidelse. Det betyder at lidelsen har
mange årsager der i samspil så forårsager et henfald af myelinskederne.
Tiden vil vi hvem der får ret.

DIAGNOSEN
stilles på de specifikke symptomer
især sammenholdt med reflekser og
udelukkelse af andre ryglidelser/lidelser. Sygdommen kan ikke erkendes på
røntgenbilleder.
BEHANDLING
Der findes indtil nu ikke en behandling
som fuldstændig han helbrede den
berørte hund, men der findes mange
gode behandlinger og metoder som
kan bremse lidelsen/livsforlænge hunden så den har et godt (tjeneste)-liv så
længe som mulig. Operation har efter
min mening overhovedet ingen effekt.
Smertemedicin har ingen effekt.
Husk at forgiftede dyr kan slingre (det
gør du af for megen alkohol) så mal
ikke straks fanden på væggen når din
hund pludselig begynder at gå mærkeligt. Det kan skyldes mange ting og
langt de fleste kan heldbredes.
Klem og knus fra onkel Bille
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”Æ & KAMERATEN”
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TEKST OG FOTO: Runar & Kameraten

Kero, heretter kalt Kameraten, ble godkjent som narkotikahund
høsten 2015. Han er min første tjenestehund. I 2016 godkjente jeg
han på redning-sommer. Vinteren 2017 godkjente jeg han på
redning-vinter. Godkjenningen var på Svalbard.

M

an trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne at det
har blitt noe reising på meg
og kameraten opp i gjennom utdanningsperioden. Nærmeste
fagleder ble lokalisert i Tromsø, og vi
fikk kloa i han. Med 1 stk. John Tetlie
som fagleder/veileder har vi gjort
mye på relativt kort tid og det er jeg
og kameraten veldig fornøyd med.
Eneste skåret i gleden må jo være at
vi nå har satt oss i en situasjon der vi
har en regodkjenning hvert år, frem
til Kameraten parkerer tøflan.

det er lange nok avstander mellom
plassene vi er å jobber på.

Som eneste hundefører i Politiet i
Finnmark er det ikke til å stikke under en stol at det til tider kan bli litt
ensomt her oppe. En fordel med det
må jo være at det e bare Æ og Kameraten, og vi får mange forskjellig oppdrag på vår ferd hit og dit. Finnmark
er stort når man studerer kartet, og

RØLDAL
Gleden var stor da jeg fikk beskjed
om at vi hadde kommet inn på vinterutdanning i regi av PHS. De to første
ukene skulle avvikles i Røldal, og den
siste uken skulle være på Svalbard.
Jeg og Kameraten startet med lavine
treningen vinteren 2016. John mente

Jeg kunne sikkert skrevet flere bøker
om hendelser, episoder, samlinger på
Sæter gård, samlinger i Troms osv osv.
Vi har opplevd så mye og blitt kjent
med så mange fantastiske fine kollegaer siden jeg hentet Kameraten på
Vikeså, vinteren 2014. I denne historien tenkte jeg skulle ta dere med til
Vestlandet ,nærmere bestemt Røldal,
på vinterutdanning en gang i februar
2017.

det ikke var noe vits å stå der å gape,
når hunden visste forståelse av oppgavene. Vi kom godt i vei allerede da.
Dagen var kommet, vi tok sats og
hoppet i bilen, kjørte til Vadsø, derifra bar det av sted med flygemaskin til
Tromsø. Der traff vi på John og Felix,
og en annen flygemaskin ble tatt i
bruk. Den brukte vi helt til Bergen.
Fra Bergen gikk ferden langs mørke
smale veier med leiebil helt frem til
Røldal. John bemerket at siden vi
var to brukere av leiebilen kunne det
være kjekt med to sett nøkler til doningen som vi også kalte for bil. Det
fikk jeg da ikke, utleier måtte selv ha
reservenøkler til bilen..
Etter noen svinger kom vi også frem
til Rødal, og vi fikk installert oss i
kjempe fine leiligheter. Der måtte
man ha svart belte i klatring når man
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skulle ta seg til topp-planet for å ta
en blund. Det må jo betraktes som et
herrens under at det gikk bra når man
ny oppstått og med sovesveisen på,
tok steget og entret innretningen som
skulle forestille en stige som forsvant
ned til parketten på bunn-planet.
Men vi er noen løsningsorienterte
sjeler som ikke er født i går, på dag 2
sov vi alle sammen på bunn-planet,
garderober og stuer ble lett tatt i bruk
som soverom, og alle var fortsatt like
blid (man sku ha lugga hjernerystelse
på den tarmen som fant ut at stige var
tingen for å komme seg opp i hemsen) jaja, nok om det.
Fra tidligere av, så har jeg fått med
meg at det bruker å være rikelig med
snø i Røldal(nei, jeg har ikke vært
der før). Men det var ikke realiteten
denne gang. Hørte forresten at snøen
kom i rikelige mengder etter at vi
hadde dratt derifra. Det var såpass
med snø enkelte steder i nærheten av
alpinbakken, slik at vi fikk trent hundene våre på det som var planlagt. Vi
trente i nærheten av folk som sto på
ski og noen snekkere som så ut som
om dem var på jobb.
Kvelden på dag 2 banket det lett
Politihunden nr 4-2017

på døren til leiligheten der undertegnede bodde, vi satt alle sammen
samlet på bunn-planet. Jeg skal ikke
nevne noe navn, men inn kom det en
instruktør fra Tromsø. Han lurte på
om vi hadde reservenøkler til kjøredoningen (bilen)? Det blir neei, kom
det fra meg.. etterfulgt av litt stille- tid
som føltes ganske lenge egentlig.
Dere har vel alle sammen sett ett
bølgeblikk-tak… ja akkurat slik så
munnen til instruktøren ut da han
forsøkte seg på et smil. Da sto det
altså 1 stk. jaktlabbis fra Tana innelåst
i kjøredoningen og 1 stk. sort schæfer
fra Tromsø som var utelåst og måtte
ta en pitstopp i hundehengeren til
Trønderan.
Inne i hundehengeren ble det god
trøkk for å si det sånn. Biljævelen
hadde låst seg selv, nøklene lå å blafret og skinte oppe på hundeburet,
vi sto på yttersiden å observerte det
inntrufne. Med hjelp fra en lokal bilberger fikk vi låst opp kjøredoningen.
Etter denne hendelsen slapp vi aldri
taket på nøklene mere (vi kjørte på
med egen nøkkelturnus etter den sekvensen, tilstanden kan også kalles
for paranoid).

EN FLYVENDE MALLE
Trønder mafiaen stilte sterkt med
tre ekvipasjer, dvs. to Schæfere og
en flyvende Malle. Alle tre så ut som
hunder, tenkte jeg.. Jeg hadde ikke
så ”mye høy i postkassa” og var heller ikke like ”høy og mørk” (som jeg
pleier å være i våken tilstand) da det
endelig var min tur til å være markør.
Jeg må innrømme at jeg tenkte mitt
da siste spadetak med snø lukket min
eneste utvei fra hula og det ble stille.
Jeg fikk litt alenetid og rakk og tenke
mye på hva som ventet meg. Der lå
jeg og ventet på at alle tre som så ut
som hunder, skulle komme i tur og
orden inn til meg å ”leke”. Den ene
hunden skulle jeg gi litt kamp, den
andre skulle jeg overhodet ikke gi
kamp, den tredje skulle jeg bare se
det litt an. Mulig ”de tre vise menn”
(Trønderan) spilte meg et puss, fordi
det gikk jo bra hver gang. Til slutt var
jeg nesten blitt vant til dyran, dem tok
bare litt mye plass i hula.. Hele uken
gikk til å trene og være markører for
hverandre. Tetlie og Kittil briljerte
stødig som to fjell som instruktører
for oss. Terje var med som instruktørelev. Per–Arne var skipper på skuta, og holdt en stødig arm på roret og
fikk oss trygt inn til havn på kurset.
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Vi fikk også underkjølt regn en ettermiddag. Det ble altså så glatt at det
ikke gikk å spasere der på en normal
måte, og langt i fra å henge etter en
hund som skulle luftes. Løsningen
ble truger, jeg fikk så godt grep at jeg
kunne gått rett opp fjellet som lå rett
bak der vi bodde, jeg kunne til og med
hengt kameraten på slep etter meg.
TOPPMØTE
Fredags kvelden var et faktum og det
var duket for et Toppmøte for noen av
oss som ble igjen i Røldal. Toppmøtet
ble etter hvert flyttet til bunn-planet
på en uteplass ikke så langt unna
der vi bodde(og takk for det..). En livlig trubadur spilte opp til dans. Han
kjørte på med den ene slageren etter
den andre. Trubaduren sang med
langt, rekkende røst. Instrumentene,
som vi mennesker har på hver side
av hodet som også kalles for ører, fikk
seg en rund-dans som dem seint vil
glemme. Ørene våre flagret sikkert
resten av den helgen, man fikk blåst
ut noe koks for å si det på den måten.
Det var da noen deltakere på Toppmøte fant ut at det var på sin plass
at samen tok en joik til forsamlingen.
Jeg skjønte med en gang hvem det var
snakk om(da det for øyeblikket ikke

var så mange andre samer der..). Jeg
prøvde meg med at møtet nok ikke
var klar for joik enda på det tidspunktet, men at man kanskje kunne ta opp
den tråen litt seinere på kvelden, men
det var tale til dødt øre. Noen øyeblikk seinere hadde trubaduren lånt
vekk mikrofonen og en Toppmøte
deltaker sto å fremførte joik. Forsamlingen på uteplassen ble vitne til noe
som sikkert kunne minne om sjøsamisk- Jungle-trance. Trubaduren hadde aldri opplevd noe lignede.
HAUKELIFJELL
I uke 2 forflyttet vi oss til Haukelifjell,
der var det bra med snø. Haukelifjell
visste seg fra sin beste side med sol
fra skyfri himmel i flere dager. Vi tok
steget videre fra der vi slapp uken
før. Samtlige ekvipasjer hadde god
progresjon i treningen, hulene ble
dypere, det ble måket mer snø over
åpningene og det ble lagt inn litt
forstyrrelser etter hvert også. Hundene visste forståelse for oppgavene
og kurset begynte så smått og nærme
seg slutten.
Vi måtte reise fra Røldal litt tidligere
enn de andre deltakeren, for å rekke

ferger, og alt annet mannskjit man
må rekke for at man bor der man bor.
Hjemreisen min ble forsinket med
nesten ett døgn (ikke det at jeg var så
savnet men men), det ble bomstopp
når vi kom til Tromsø. Polare lavtrykk
satte en stopper for alle flyavganger
fra Tromsø. Etter alle kanseleringene
så var det naturlig nok ikke et eneste
hotellrom å oppdrive i Nordlysbyen.
Enden på visa ble at jeg og kameraten
fikk montert en seng på et møterom i
et av byens hotell. Der fikk vi tatt en
blund på noen timer, og reisen kunne
fortsette dagen etter, ”sånn går nu dagan”.
Kursets del 2 ble avviklet på Svalbard. Den reisen og opplevelsen er
nok et eventyr som jeg aldri kommer
til å glemme. Alle ekvipasjene klarte
godkjenningsprøven.
Oppholdet
på Svalbard må bli en annen historie. Men jeg vil benytte anledningen
til og takke Kjerstin med sine Sysselmannsbetjenter som tok oss så vel
i mot. Og sist men ikke minst, stor
takk til Vidar som tilrettela alt for oss
der, slik at det ble nok en uforglemmelig reise. Vi kommer gjerne igjen.

Tusen Takk
Politihunden nr 4-2017
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Utdanning for hundeførere i politiet med vintertjeneste
PHS / Røldal - Svalbard, vinter 2017

Innlæring lavinehund

”Plans are nothing, planning is everything"
(Dwight D. Eisenhower.)
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1. INNLEDNING.
1.1 Begrunnelse. I november 2016 ble jeg tatt opp på vinterstudie for politiets tjenestehunder.
Studiet legges opp til teori og praksis, med varierte arbeidsformer. Arbeidsmetoden er et
deltidsstudium med to samlinger. I studieplanen er studiet estimert til 280 timer, hvorav
2
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fellesundervisning/trening utgjør 115 timer. 165 timer er beregnet til hundetrening og egne
studier. Det påhviler lokalt tjenestested et stort ansvar for at ekvipasjen får tilrettelagt tjeneste
til hundetrening.
Praktiske arbeidskrav. I forkant av samling 1 skal en lokalt ha trent 50 timer med lokal
instruktør. Mellom samling 1 og samling 2 skal en trene systematisk med hund i 60 timer.
Teoretiske arbeidskrav. Mellom samling 1 og 2, skal en følge en individuell treningsplan,
hvor føring av treningsdagbok skal gjennomføres samt reflektere over egentrening. I tillegg
skal en skrive en individuell oppgave om et tema innen vintertjeneste.
Eksamen. Forutsatt at hundefører tilfredsstiller krav til progresjon og består lokal nivåkontroll.
Hundefører må under eksamen kunne redegjøre og begrunne sine valg og taktiske
vurderinger.
1.2 Problemstilling. Etter at jeg var tatt opp på studiet oppdaget jeg at det var lite skriftlig
materiale i pensumliste som omhandlet innlæring av lavinehund. Av nevnte grunn ønsket jeg
å skrive om: "Innlæring lavinehund"
1.3 Definisjoner og avgrensninger:
1.3.1.: Læring: er en relativt varig endring (eller potensiell endring) i adferd som følge av
erfaring. Jamfør: Svartdal, F. & Flaten, M.A. - 1998 Læringspsykologi. Oslo: Gyldendal
akademisk.
1.3.2 Eksamen: ”Godkjenningsprogram med alminnelige bestemmelser for politiets hunder
til vintertjeneste." Jamfør, lavinegodkjenningsprogrammet godkjent av PHS i 2013.
1.3.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er samlebetegnelse på arbeid med helsevern,
arbeidsmiljø, sikkerhet. Det skal være trygt å arbeide i politiet, etaten skal tilrettelegge og
drive virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår skade på personell, miljø, materiell
og/eller omdømme. Jamfør PBS I, 2011 - s. 188.
1.3.4 Før enhver øvelse/trening skal en foreta ROS-analyse, Risiko Og Sårbarhetsanalyse.
Dette er en systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko og sårbarhet.
Formålet er å unngå skade og sykdom, jamfør Arbeidsmiljølovens § 3-1-2e.
1.3.4.0 De tre sikkhetsmurene som forebygger skredulykker. Jamfør "Den lille
snøskredboka av K. Brattlien 2015, s. 72-74.
1.3.4.1 FAREVURDERING - vurdere terreng og snømengde – snø stabilitet,
topografi, le heng - naturen.
1.3.4.2 RISIKOREDUSERING - vurdere egen og andres bevegelsesmønster i
naturen. Hvor og hvordan du beveger deg. Tid i risikoutsatt område begrenses.
1.3.4.3 REDNING ut av snøras. Flere i følge, kameratredning: ha med spade,
søkestang, SM utstyr, tilgjengelige redningsressurser.
1.3.5 Elektroniske søkemidler, betegnes sender- / mottaker-utstyr (SM-utstyr) / skredsøker.
Sender og mottaker i samme enhet. Kan både motta og sende signaler på samme frekvens
med en toveisbryter. Detekterer annen enhet og gir avstandsinformasjon til sender, når
enheten er i "søk" funksjon, vil via display eller akustiske signaler gi info om avstand/retning
til senderenhet.
1.4 Avgrensninger; Målgruppen for oppgaven er nye hundeførere som skal starte
lavinetrening.
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2. HUSKELISTE TRENING.
2.1 HMS/Skredfaktorer/landskap.
Før lavinetrening skal en foreta ROS-analyse (Risiko Og Sårbarhetsanalyse) av området, jf.
pkt. 1.3.4 Er område trygt for snøskred? Er svaret nei / ikke trygt, må man finne annet
område.
• Trygt området for snøras defineres i utgangspunktet med en slakere helning enn 30
grader, jamfør "Den lille snøskredboka" K. Brattlien 2015, s. 13.
• Mye snøfall kombinert med stigende temperatur og vind vil øke faren for snøskred.
Jamfør kompendium "Vintertjeneste" s.5.
• En spadeprøve vil kunne gi en indikasjon på om faren for snøskred i området er høy.
Jamfør kompendium "Vintertjeneste" s.5.
• Ha skredsøker på "send" under graving av snøhule, samt i forbindelse med ferdsel i
skredutsatte områder.
• Marker snøhulens inngang med en sondestang, evt. krysspeil snøhulens posisjon. På
denne måten vet en hvor snøhulen er om den kollapser.
• Grav stor nok snøhule, slik at den er bekvem og bidrar til å minimalisere eventuell
klaustrofobifølelse.
2.2 Snøhule.
Praktisk å ha med sondestang og sonde snødybden før en begynne å grave, slik at en vet det er
tilstrekkelig snødybde. Grave så høyt i helning/snøskavl som mulig, slik at en unngår å flytte
snøen flere ganger. Grav romslige snøhuler, slik at figurant har god plass til å kunne leke med
hunden i snøhulen.
2.3 Hundefører.
Presiserer viktigheten av at hundefører er i god fysisk form, da det vil være fysisk tungt å søke
i et skredområde. Hundefører må være seg bevisst og unngå overdreven mas på hund, la
hunden få lov til å være selvstendig i søket. Unngå og forstyr hunden når den undersøker,
lokaliserer og eller markerer på figurant. Ton ned egen person når hunden er i kontakt med
figurant. Styr hunden ved å bevege deg i den retningen du ønsker avsøkt - jamfør punkt 3.3.
Hundefører må i også ha kunnskap og erfaring med det utstyr som han skal benytte, jamfør
punkt 2.4.
2.4 Hundefører og utstyr.
Utstyret man trener lavinetrening med, skal være naturlig å ta med å betjenes. Automatisering
av utstyr, vil frigjøre kapasitet når en er under tidspress! Under eksamen, jamfør punkt 1.4.2
skal man ha med skredsøker, sondestang og spade. Bruk sondestangen med vett, slik at en
ikke påfører figurant i snøhulen skade, jamfør punkt 1.3.4. Viktig at en holder sondestangen
fri for skader som knekk/bøy, som i et reelt søk kan medføre avvik i presisjonsnivået lengre
nede i snøen. Praktisk å ha med samband og være iført gul "Politivest". Noen velger også å ta
med truger, ryggsekk og gul politidekken til hund. Husk: "Fight as You Train, Train as You
Fight."
2.5 Figurant.
Ikke benytt figuranter med klaustrofobi. Figuranten går evt. på do på lesiden av søksområdet.
Kontroller at figurant har skrudd på skredsøker og samband samt at dette fungerer. Figurant
ifører seg varme klær, tar med liggeunderlag + forsterker inn i snøhulen. Avtal hvilke
4
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forsterker som skal benyttes og hva hunden liker under lek. Informer figurant på forhånd, slik
at en unngår misforståelser. Understreker at det er figuranten som er "drivkraften" for at
hunden vil søke.
Viktig at hunden belønnes med forsterker umiddelbart når den kommer inn til figuranten i
snøhulen. Det skal være en positiv opplevelse for hund og et "himmelrike på jord" å komme
inn til figurant. Figuranten skryter av hunden, når den får forsterkeren. Noen hunder ønsker å
være i snøhulen sammen med figurant og kose, andre hunder vil ut av snøhulen så snart de har
fått forsterker. Når hunden har forlatt snøhulen og kommet ut til hundefører, tar hundefører
forsterker og kaster denne tilbake i snøhulen. På denne måten "snyter" hundeføreren sin
hunden, slik at hunden høyner sin motivasjon for videre søk.
2.6 Hund.
Ønskelig at hunden er sosial, tar kontakt og leker med mennesker. Hund som er uinteressert i
mennesker eller har "skjerpe", bør ikke settes i lavinesøk. Potensiell skade hund kan påføre
figurant i snøhulen kan i så fall være betydelig! Jamfør punkt 1.3.4. Det å herde, men samtidig å

ivareta sin hund på en god måte vil også være et viktig moment, om det skulle oppstå værmessige
utfordringer.

3. INNLÆRING.
3.1 Ønskede egenskaper hos hund.
• Jakt. Hundens ønske om å jakte etter figurant i snøen. I tillegg må hunden ha vilje og
evne til å anstrenge seg, selv om dette kan være tungt og slitsomt.
• Flokkfølelse. Hundens naturlige medfødte behov for å tilhøre og ønske om å være
sammen med sin flokk.
• Tilgjengelighet. Tar kontakt med mennesker og leker og samarbeider med hvilken som
helst person.
• Sosial kamplyst. Utnyttes når hunden har lokalisert og kommet i kontakt med figurant.
Gjennom funn av figurant, får hunden forsterker og sosiale kamp.
• God fysikk / kondisjon. Veltrent hund, vil ha lengre utholdenhet i søket.

3.2 Huskeliste trening.
Vær nøye med forberedelsen. Informer figurant på forhånd, unngå misforståelser. Bruk
figuranter som forstår og kjenner sin oppgave, slik at hunden ikke blir utsatt for feilinnlæring.
Still ikke krav til hunden før du er sikker på at hunden forstår oppgaven. Bland ikke inn andre
øvelser under innlæring. Husk lavinesøk er gøy.
Forsøk å få flere sammenhengende dager med lavinetrening under innlæring. Dette vil
medføre økt og raskere forståelse hos hund.
3.3 Kommandoer, styring av hund og vindretning.
Vær konsekvent i forhold til signaler og kommandoer. Forsøk å ha korte, konsise og
konsekvente kommandoer. Unngå kommandoen "runder" da hunden kan komme til å halse på
personer i skredområde.
Pek konsekvent med hånden, i høyde med hundens hode, i den retning/område du ønsker at
hunden skal søke. Som ved rundering. På denne måten får hunden forventninger til funn i
front av deg som hundefører. Når du som hundefører senere beveger deg i skredet kan du
utnytte dette i forhold til å styre hunden. Se foto under. Ha visuell kontakt og les din hund
5
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under søket. Beveg deg på tvers av søksområde dersom vind, søket blir da mer effektivt. Ikke
glem ytterkantene av skredområde og skredtungen.

3.4 Luktbilder, liggetid og snødybde.
Ved ned graving av figurant, oppstår mye fert/lukt og visuelle spor, avvent derfor litt før du
starter søket. Det kan være gunstig å trene forskjellige "tidsluktbilder" på nedgravd figurant.
Er det flere som trener sammen, forsøk og ruller rekkefølge. Husk at figurantens luktbilde
ikke nødvendigvis vil sive rett opp fra stedet han befinner seg. En tommelfingerregel er at
figurantfert gjennom snø trenger 15 minutter pr meter. Snø kan ha forskjellig konsistens. Våt
snø vil erfaringsmessig være noe vanskeligere å søke i, enn lett og luftig snø. Under innlæring
kan det være praktisk og sonde gjennom snøhuleinngangen, slik at det blir lettere å lokalisere.
Når hunden får litt erfaring så økes liggedybden for figuranten gradvis. Under trening kan en
også forsøke å gå flere stier/spor til/fra snøhulen(e). Evt. grave "narre-grop" og eller grave ut
snømasse i overkant av treningsområde for å simulere et skred og vaske ut visuelle spor. På
denne måten unngår en at hunden ikke får noen signaler om hvor den skal søke. Vi oppnår på
denne måten å bygge opp hundens selvstendighet, slik at den utelukkende lokaliserer på
luktbilde og ikke syn.

3.5. Markeringsformer.
3.5.1. Når hunden lokaliserer fert fra nedgravd figurant, så ønsker vi at hunden skal få
"tenning" og iverksette vedvarende markering. For å oppnå en god markering er det viktig at
hunden har stort ønske om å komme inn til figurant. De fleste hundene vil under innlæring
bruke tid på lokaliseringsprosessen, for å finne nærmeste "luktbilde". I tillegg kan hundens
måte å markere variere, fra halsgivning til graving i snøen eller i en kombinasjon av disse.
Under eksamen, jamfør punkt 1.4.2 kan begge markeringsformene godkjennes når de er
"vedvarende".
3.5.2 Når hunden gjør funn og har en vedvarende markering, går hundefører mot hunden og
funnsted. Om hunden stopper opp under markering og ser på hundefører for å søke
støtte/bekreftelse, så stans din bevegelse i retning mot hunden. Ha is i magen, vent til ny
markering før du igjen beveger deg mot hunden. På denne måten oppnår du at hunden jobber
med markeringen hele tiden.
3.6 Slutthandling snøhule.
3.6.1 Om en har en middels eller dyp snøhule, ta hunden vekk fra gravingen/markeringen
mens kollegaer starter og grave frem figurant. Slipp hunden på markering/gravingen med
jevne mellomrom, slik at hunden aktivt deltar med å grave frem figurant. Skryt behersket av
hunden når den graver/markerer. Like før gjennomslag inn til figurant, lar vi hunden få grave
seg inn, for å oppnå fysisk kontakt og lek med figurant.
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3.6.2 Når hunden får kontakt med figurant, både åpen/lukket snøhule, la hunden få leke med
figurant og knytte gode og "himmelske" relasjoner. Se foto. Du som hundeførere må her tone
ned egen rolle, husk at hundens "sug" og lek/kos med figurant er drivkraften i øvelsen. Når
hunden kommer ut av snøhulen med forsterker, tar du på linen og fratar hunden forsterkeren
og kaster denne inn i snøhulen igjen. Se foto-rød pil. Pass på at hunden ser at du/kollega
kaster forsterker tilbake i snøhulen, slik at hunden snytes og vil inn igjen. Se foto. Følg etter
hunden mot inngangen i stramt line, men hold igjen. Skryt rolig av hund. På denne måten
høyner du motivasjonen hos hunden.

4. FASER.
4.1 Motivasjon "Ola Dukkopp".
På forhånd har vi gravd en stor snøhule og gjemt en figurant i snøhulens inngang. Du som
hundefører tar med hund fram til avtalt sted, gjerne bak en le-skjerm av snøblokker. Koble fra
hundens line og "peker" i retning snøhulen, hvor figuranten gjemmer seg. På signal reiser
figurant seg og påkaller hundens interesse - "Ola Dukkopp" Se foto under. Figurant forsvinner
deretter inn i snøhulen. Deretter peker du som hundefører i retning figurant, samtidig som du
slipper hunden. Om du har en kommando for igangsetting av søk, så benyttes denne. Hunden
løper mot snøhulen hvor hunden så figurant. Hunden lokaliserer inngangen til snøhulen, går
inn og direkte i forsterker hos figurant. Figuranten skryter av hund, kos/lek/gøy i snøhulen.
Viser til slutthandling i snøhule punkt 3.6.2.
Figuranten må "lese" om hunden føler ubehag, eller har andre brister i forhold til å være i
snøhulen. Om hunden har brister/ubehag, bør man vurdere hundens egnethet som lavinehund.

4.2 Motivasjon, luktbilde.
På forhånd har vi gravd to til tre store snøhuler på siden av hverandre. Hundefører tar med
hund fram til avtalt sted, på le-siden av snøhulene. Slik at hunden gis mulighet til og "koble"
opp mot vinden. Om det ikke er vind, kan en benytte "Ola Dukkopp" i nærmeste
snøhuleinngang, før figuranten flytter seg og går inn i den borterste snøhulen. Hunden må
ikke observere når figurant flytter seg, evt. benytte le-skjerm av snøblokker. Du som
hundefører kommer tilbake til opprinnelig sted, kobler fra hunden og peker i retning
snøhulene hvor figuranten viste seg. Deretter sender du hunden på søkskommando. Pass på at
7
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vindretning eller synspåvirkning blir i samme siktlinje som snøhulene og figurant. Slik at
hunden får en positiv løsning i den retningen du peker. Hunden løper mot snøhulen hvor
hunden sist så figuranten, eller benytter nesen til å lokalisere figuranten umiddelbart. Om
hunden går inn i nærmeste tomme snøhule, så ønsker vi at hunden skal benytte nesen til å
lokalisere figurant når den kommer ut igjen og får ferten av figuranten fra nabohulen. Hunden
lokaliserer inngangen og figurant lengst unna på fert, går inn i snøhulen og direkte i forsterker
hos figurant. Figuranten skryter av hund, deretter kos/lek/gøy i snøhulen. Viser til
slutthandling i snøhule punkt 3.6.2. Fasen gjentas etter behov.
4.3 Motivasjon, lett tildekket snøhule.
På forhånd er det gravd en stor snøhule og gjemt en figurant i hulen. Inngangen er dekket til
med et lite og lett snølag. I en liten grop utenfor snøhuleinngangen er det plassert en, for
hunden, skjult hjelpefigurant. Du som hundefører tar med hund fram til avtalt sted, opp mot
vindretning. Kobler fra hundens line og peker i retning snøhulen. På signal reiser
hjelpefigurant seg og påkaller hundens interesse, jamfør "Ola Dukkopp". Figuranten gjemmer
seg deretter i gropen, mens du går i skjul med hunden evt. bak en le-skjerm av snøblokker.
Hjelpefigurant fjerner seg fra gropen. Du tar med hunden tilbake til samme sted. Deretter
peker du i retning hvor hjelpefigurant befant seg og figurant er nedgravd og slipper hunden
samtidig med søkskommando. Hunden løper mot snøhulen hvor hunden sist så hjelpefigurant.
Hunden lokaliserer nedgravd figurant og kommer lett gjennom den tildekkede inngangen til
snøhulen. Se foto under Hunden får umiddelbart forsterker hos figurant i snøhulen i tillegg til
skryt, kos/lek/gøy. Viser til slutthandling i snøhule punkt 3.6.2.

Legg på mer snø før hver gjennomføring. Fjern "Ola Dukkopp" på de neste
gjennomføringene. Hunden lærer raskt å lokalisere menneskefert som kommer sivende opp
fra snøen. Fasen gjentas etter behov og er veldig motiverende for hunden.

4.4 Moderat til dyp snøhule.
Fordelaktig om vi innledningsvis kan benytte samme snøhule(r) område som under
foregående fase – punkt 4.3. Slik at hunden har minnebilde og forventninger til funn av
figurant. Vi dekker snøhuleinngangen med mer snø, enn foregående søk. Er snøen våt, kan det
være fordelaktig og sonde gjennom snøen og inn til snøhulen. Du tar hunden til avtalt sted,
slik at søket gjennomføres opp mot vinden. Du peker i retning hvor figurant er nedgravd,
samme som foregående søk. Du slipper hunden samtidig med søkskommando. Hunden løper
mot snøhulen hvor hunden har minnebilde av figuranten. Hunden må nå jobbe med
lokalisering og sette en markering. Praktisk om kollegaer og hund veksler på å grave
figuranten frem, etter at hunden har satt en vedvarende markering, jamfør punkt 3.6.1. Se foto
under. Ved gjennomslag inn til figurant lar vi hunden gjøre jobben, hunden går deretter i
forsterker hos figurant. Figurant skryter av hund, kos/lek/gøy i snøhulen. Viser til
slutthandling i snøhule punkt 3.6.3. Øvelsen gjentas jevnlig, slik at hunden behersker funn i
variable snødybder. Forsøk og gjør fasen så motiverende som mulig, ros og klapp hunden
behersket når den graver seg inn mot figurant.
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4.5 Søk område, tilgjengelig/utilgjengelig figuranter.
På forhånd er det gravd ned to figuranter med god avstand. Formålet med denne fasen, er
styring av hund, oppfølgning av luktbilde med vedvarende markering og igangsetting av nytt
søk etter første figurantmarkering uten å grave seg inn til figurant. Viser til punkt 3.3 –
Kommandoer, styring av hund - vindretning.
Hunden har etter hvert store forventninger til funn av figurant i front av deg som hundefører,
det utnytter du nå, siden alle funn har vært foran deg. Hunden vil derfor forhåpentligvis selv
søke i front av deg når du beveger deg framover. Om hunden ikke går i front, rop på hunden
med en lys og positiv stemme. Ditt bevegelsesmønster i søksteigen må dekke området du
ønsker å avsøke, helst på tvers av vindretning. Ha visuell kontakt med hunden din, slik at du
kan lese hundens kroppsspråk samtidig som du beveger deg.
Når hunden slår på første figurant, ønsker vi at hunden følger opp fertbilde og setter en rask
og vedvarende markering etter lokalisering. Du som hundefører fortsetter å gå i den retning du
har planlagt, inntil du melder funn på hundens vedvarende markering. Det er viktig å presisere
at du som hundefører må stanse din marsj mot hunden, hvis hunden avbryter markeringen og
søker "førerstøtte", jamfør punkt 3.5.2. Når en ankommer funnsted og hunden markerer,
skryter du verbalt og fysisk slik at hunden forstår at den gjør rett! I begynnelsen belønner vi
hunden med å kaste en forsterker i gropen hvor hunden graver, skryt behersket av hund, slik
at du ovenfor hunden bekrefte rett adferd selv om hunden ikke oppnår fysisk kontakt med
figurant. Bruk av forsterker/kong under markering på utilgjengelig figurant, skal bort etter 2-3
gjennomføringer. Koble deretter hunden i linen og ta hunden med deg 4-5 meter bort fra
stedet hunden markerte. Ta fra hunden evt. kong. Du skal nå starte opp et nytt søk med å stå
med ryggen til første funnsted. Ta av førerlinen og pek i retningen du vil ha hunden i søk,
samtidig som du gir søkskommando slipper du hunden. Om hunden slår tilbake til første
funnsted, si "nei - funnet". Ta deretter tak i halsbånd og beveg deg litt lengre bort fra første
funn og forsøk på nytt å få hunden i søk med ryggen til første funnsted. Ha lik adferd og
kommando som benyttet tidligere, slik at dette blir gjenkjennbart for hunden. Fortsett søket.
Ved oppfølgning, lokalisering og vedvarende markering av siste figurant kan hunden være
med og grave frem figuranten for å få forsterker av denne, jamfør punkt 4.4. Når en avslutter
på siste figurant kan en avslutte med å kaste inn forsterkeren i snøhulen, jf. 3.6.2. Gjenta
øvelsen regelmessig, legg gjerne inn mer enn 2 figuranter i søket. Husk alltid å ha flere
tilgjengelige figurantfunn, enn utilgjengelige figuranter, slik at hunden bibeholder glede,
motivasjon og forventninger til å komme i fysisk kontakt med figurantene.
4.6 Variasjon og generalisering
Minner om betydningen av variasjon og generalisering i lavinetreningen når fasene 4.4. og 4.5
er innlært. Ofte er det øvelser som avdekker hva man må trene og øve på. La av den grunn
andre hundeførere legge opp ukjente øvelser/caser for deg, evt. lokal hjelpeorganisasjon.
Forsøk og varier område, snødybde og antall figuranter i tillegg til å gjøre søket så realistisk
som mulig.
Å trene når du vet hvor figurantene er nedgravd, er noe annet enn å øve når du ikke vet hvor
figurantene er. Gjennom å løse ukjente oppgaver, vil du i større grad lære å lese og ikke minst
stole på hunden under reelle oppdrag.
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5. AVSLUTNING.
Under lavinetrening så velg kvalitet framfor kvantitet, vær analytisk, strukturert og
systematisk. Vær ydmyk, lytt og vurder innspill, tenk hva er fornuftig og ikke minst hva
passer best for din hund. Foreta evaluering etter hver gjennomføring, vurder om hunden har
forventet progresjon. Om hunden ikke gjør som planlagt må vi kanskje forandre
metode/framgangsmåte og ha en alternativ plan. Det vil uansett aldri være feil å gå tilbake,
likens må en tidvis også huske å kunne "tøye strikken". Legg opp til at hunden skal lykkes og
løse lokalisering og markeringene selv! Har hunden stor glede av lavinesøket, så har
hundefører det også.
Det er mange måter å drive innlæring av lavinehund, men ingen fasitsvar. I denne oppgaven
har jeg fremmet mine refleksjoner, tanker, prinsipper og nyanser om hvordan dette kan
innlæres. Husk at veien fram mot eksamen også kan være et mål.
6. KILDER.
• Den lille snøskredboka av K. Brattlien, 2015
• Politiets beredskapssystem, PBS 1, 2011
• Kompendium "Vintertjeneste" av P.A. Sødal 7.2.2017
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NM

NARKOTIKAHUNDER
I BERGEN
TEKST OG FOTO: Birgitte

Mandag 28.08.17 satte jeg meg inn i min gamle V70
og satte kursen nordover mot Bergen. Bak i bilen stod min firbeinte
kollega og kompis, Freddie – helt uvitende hvilken ferd
vi var i ferd med å dra ut på.

F

ørste stopp ble ferjekaien på Mortavika, her måtte vi vente litt på
lagkamerat Astrid og Pio. I og
med at hu Astrid hadde lovet nybakte
lunsjhorn til ferjeturen var det verdt å
vente på dem.
Vi skulle på NM, Norgesmesterskap
for narkotikahunder 2017, i Bergen.
Ambisjonsnivået lavt, men litt nerver
begynte å gjøre seg gjeldende likevel. Det passet det jo derfor ekstra bra
at Freddie under lufteturen fant en
flaske parafin i fjæresteinen som han
gnagde hull på. Det luktet parafin
av både snute, labber og etter hvert i
hele bilen… Lettere skeptisk til hvilken reaksjon dette kunne frembringe
ble hunden spylt med drikkevann og
tvangsforet. Lukten satt i hele turen
til Bergen, men foruten litt lett hoPolitihunden nr 4-2017
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depine på sjåføren var hunden helt
upåvirket.
Vel fremme i Bergen ble vi tatt imot
i et helt typisk Bergens vær. Det øste
ned i bøtter og spann og vi løp frem
og tilbake til bilen der vi bar inn til
hotellrommet på Edvard Grieg Clarion på Sandsli.
Deltakere – og dermed konkurrenter,

ramlet etter hvert inn og til sutt var
det duket for et deltaker møte hvor
deltakerpremier og diverse informasjon ble delt ut før avreise oppmarsj.
Gjennom ettermiddagsrushet i Bergen
tok vi oss ned til Bybanen og fulgte
hundeglammet videre ned til oppstilling. Dette er egentlig den verste
øvelsen for Freddie og meg. Trommer og blålys og 30 hunder på rekker

og rad gjør det særdeles utfordrende
for en som har lært seg at angrep er
beste forsvar – og at alle kan potensielt være farlige. Vi stilte oss rutinert
på bakerste rekke og hang med på oppmarsjen så godt som mulig.
I Byparken var det høytidelig åpning,
dog noe redusert grunnet øsende
regn, men det ble litt oppvisning med
både patrulje- og narkotikahunder
før vi avsluttet og dro opp igjen til
Sandsli for å se prøvehund i lydighetsløypen. På narkotikahund NM er det
kun lydigheten man får se prøvehund
på, og det er heller ikke mulig å få se
søksområdene før en starter på selve
øvelsen på konkurransedagen.
Øvelsene var delt opp med felt/
spor, bilsøk og leilighetssøk den ene
dagen, og lydighet, lagersøk og objektsøk den andre dagen.
Tirsdag startet altså alvoret, og Freddie og jeg var først oppe i lydighet.
Dette gikk veldig bra, i alle fall bedre
enn fryktet og vi dro i land litt poeng.
Lag kompis Pio startet med leilighet,
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bil, felt søk og spor. Det gikk ikke helt
veien på bilsøket, men sporet var til
gjengjeld eksepsjonelt bra der Astrid
og Pio måtte krysse et vann på ca. 20
meter. Astrid vasset til hoftene i vann
og Pio svømte over med sporlinen
hengende etter. På andre siden snappet han opp sporet igjen og kom seg
til slutten og dro inn godt med poeng!
Fra Rogaland stilte også Haugesund
med Mette og Spot, og Øyvind og
Mikke. Mikke gikk dagens beste lydighet, og Mette kom seg godt gjennom alle dagens øvelser som var
spor, bilsøk og leilighetssøk. Vi var
alle positivt innstilt til dag to da vi
dro på kamerataften på Bryggen i
Bergen på kvelden.

RESULTATER GJESTEKLASSE

RESULTATER POLITIKLASSEN

Dag to var det duket for spor for Freddie og meg, og lykken var stor da vi
kom til slutten og hadde røsket med
oss funn i både felt og spor på veien.
Når sporet går inn vet en at en fort er
litt høyere oppe på listen. Siste søket
i NM for min del var bilsøk og jeg
kjente jeg var nervøs, for da visste jeg
at om dette gikk greit hadde vi klart
oss relativt greit. Uten noen nuller og
et jevnt drag med poeng hadde jeg et
håp om en plass blant topp ti.
Pio gikk en fantastisk bra lydighet
denne dagen, så bra at Astid og Pio
vant Lydighetsøvelsen i årets NM!
Gratulerer!
Mette fikk en liten nedtur på objektsøket sitt på dag to, men dro
ellers jevnt i land med poeng. Og
ringreven Øyvind med Mikke gjorde
enormt bra søksøvelser, men mistet
dessverre sporet da det øste ned i
det de skulle ut å gå… Tross miss på
spor, kom Mikke på 5.plass – noe som
vitner om enormt bra gjennomførte
søksøvelser! Gratulerer!
I NM for narkotikahunder er det
skjult bedømming, en får kun vite
om en har nullet, altså strøket – “fått
en smultring” – i en øvelse. Det er
derfor rettet stor spenning til premieutdelingen som først skjer etter
middag på banketten onsdag kveld.

RESULTATENE BLE SOM FØLGER:
Gjesteklassen

1. Karina Starholm med hunden Bailey fra Kriminalomsorgen Øst.
2. Line Norum med hunden Hubertfra Kriminalomsorgen Nord
3. Kari Nilsen fra Kriminalomsorgen Øst

Politiklassen

1. Odd Øvregård med hunden Sadie fra ØPTK
2. Birgitte M Andersen med hunden Freddie (ja, meg!!) fra RPHL
3. Tor Erling Egedahl med hunden Theo fra BPHL
RPHL gratulerer alle sammen!

Flotte premier ble utdelt til vinnere og pallplasser
etter et meget velblåst og regnfullt
NM i Bergen!
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RESULTATABELL
Plassering Lag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
1
6
5
4
7
8
8
8

Hundelag
Oslo 2
Bergen
Oslo 1
Trøndelag
Agder
Øst
Telemark

Resultat Klasse B

Dag 1

Plassering

Deltager

Poeng
1621
1611
1582
1552
1413
1354
1218
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Startnummer
19
9
10
25
13
27
14
32
36
8
35
17
24
11
18
28
30
33
12
21
29
15
31
16
22
23
26

Deltaker
Bjørn Rolland
Gard Lindberg
Sigvald Jenssen
Lasse Moe
Asle Løken
Thomas Gabrielsen
Odd Erik Magnes
Karoline Dieseth
Gunn Berit Melvold
Kristian W. Digranes
Tove Moholt
Petter Lillemo
Kjetil Leland
Terje Målsnes
Rune Andre Grimstad
Nils Jørgen Stamland
Merete Rilvaag
Silje Tillerflaten
Kenneth Cortsen
Hanne Rognaldsen
Jens Stedje
Kim Breen
Kristin Stoltenberg
Alex Hansen
Yngvar Larsen
Trond Cato Gjøvland
Tore Vik

Rundløype Felt

Hundens navn
Mølleres Cooper
Bjarne
Kato von Retrohofs Pluto
Kazan av Centaurus
Sid
Ricco
Magneslias Krim
Q
Bravatrorps Zpan Hugo
Gråmanns Wrang
Vrangsjøens Dakota Ruffen
Baravtorps Draco (Doffen)
Chilli
Sund Hund Chicco
Smedbakkens Lego
Linus
Pluto
Trollheads Kaizer
Django
Gråmanns Axo
Thor
Torneryds Colt
Bravo
Spårmarkens Larm
Lille
Alvin
Varg

Hundelag
Bergen
Oslo
Oslo
Agder
Vestfold
Telemark
Oslo
Romerike
Trøndelag
Oslo
Trøndelag
Møre
Agder
Bergen
Østfold
Telemark
Buskerud
Trøndelag
Oslo
Bergen
Buskerud
Oslo
Romerike
Oslo
Agder
Agder
Telemark

Spor/Felt Rundering

Sum totalt
791
669
657
647
605
596
593
586
582
573
571
553
517
446
444
427
416
399
379
374
340
332
324
322
258
249
195

Sum

1

2 Morten Wiik

134

38

240

86

498

2

6 Kjetil B Eide

131

59

140

120

450

3

3 Kristian Skaarud

93

19

280

56

448

4

4 Kim Hovland

103

21

120

102

346

5

7 Frode Sørlie

66

38

60

116

280

6

1 Christian Høye

62

0

40

24

126

RUNDLØYPA KLASSE A (bilangrep m/feltsøk, avbrutt angrep, lydighet, miljøangrep, feltsøk)

Plassering

RESULTAT KLASSE A
Plassering

Startnr
19
14
10
25
36
8
9
12
28
21
13
32
30
18
35
11
27
24
15
23
16
33
22
31
26
17
29

Deltaker
Bjørn Rolland
Odd Erik Magnes
Sigvald Jenssen
Lasse Moe
Gunn Berit Melvold
Kristian W. Digranes
Gard Lindberg
Kenneth Cortsen
Nils Jørgen Stamland
Hanne Rognaldsen
Asle Løken
Karoline Dieseth
Merete Rilvaag
Rune Andre Grimstad
Tove Moholt
Terje Målsnes
Thomas Gabrielsen
Kjetil Leland
Kim Breen
Trond Cato Gjøvland
Alex Hansen
Silje Tillerflaten
Yngvar Larsen
Kristin Stoltenberg
Tore Vik
Petter Lillemo
Jens Stedje
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Sum rundløype
407
397
383
343
330
325
319
289
279
278
273
262
250
240
237
230
226
215
192
189
176
171
164
156
107
99
98

SKOGEN KLASSE A (felt/spor, rundering)
Plassering
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Startnr
17
19
27
9
35
13
32
25
24
10
36
8
29
33
11
18
14
31
30
28
16
15
21
22
12
26
23

Deltaker
Petter Lillemo
Bjørn Rolland
Thomas Gabrielsen
Gard Lindberg
Tove Moholt
Asle Løken
Karoline Dieseth
Lasse Moe
Kjetil Leland
Sigvald Jenssen
Gunn Berit Melvold
Kristian W. Digranes
Jens Stedje
Silje Tillerflaten
Terje Målsnes
Rune Andre Grimstad
Odd Erik Magnes
Kristin Stoltenberg
Merete Rilvaag
Nils Jørgen Stamland
Alex Hansen
Kim Breen
Hanne Rognaldsen
Yngvar Larsen
Kenneth Cortsen
Tore Vik
Trond Cato Gjøvland

Tid totalt
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00
0:00:00

Poeng
454
384
370
350
334
332
324
304
302
274
252
248
242
228
216
204
196
168
166
148
146
140
96
94
90
88
60
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JAZZ OG TRINES HUNDEHJØRNET

HUNDER OG VANN
– BARE LEK OG GLEDE?
TEKST OG FOTO: TRINE OGJ AZZ

NB! Dette er ikke for å skremme deg fra å la hunden bade!
Men hvis du har en vanngal hund så er det nyttig informasjon
vi gjerne skulle ha hatt tidligere.

S

om eier av retriever er vann en
stor del av hundelivet! Og det
har vært en glad del av hundelivet! Ivrige hunder i herlig lek i
vann er jo fantastisk! Men etter en fryktelig opplevelse forrige uke, må jeg bare
skrive dette sånn at ingen flere hunder
må dø fordi vi som hundeeiere ikke vet
at vann faktisk kan være farlig for våre
firbeinte venner – under ekstreme omstendigheter. Dette blir en blanding av
vår historie og informasjon om vannforgiftning og hunder som driver med
noe som kan bli en potensielt farlig lek
i vann.
Det var en deilig sommerferiedag, hvor
vårt faste turfølge som vanlig skulle på
tur. Vi var to damer og to hunder som
gikk ut med godt mot, min Jazz, jaktgoldengutt på 7 år og Mariannes Kijani,
tollerjente på 5 år. Vi hadde bestemt at
vi skulle gå en god tur inn til et vann
hvor vi ikke hadde vært før. Det var relativ bratt vei den første tiden, men begge hundene holdt godt tempo oppover
og det var nok menneskene som hadde
størst problem med oppstigningen. Det
har vært mange dager med godt vær,
så det var lite vann i bekkene oppover.
Goldengutten drakk begjærlig der det
var litt vann, mens tollerjenta drakk
bare litt – akkurat som det bruker å
være. Tollerjenta Kijani har hele livet
vært rar i forhold til vann. Hun elsket
vann, men det måtte være mulig å bade
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Kijani i stupet – fra en tidligere sommer.
i det før det ble interessant! Jazz er ikke
så nøye på det, bare man kan drikke der
og bli bløt på magen (og gjerne skitten)
så er det bra.
Etter ca en time kom vi opp til et stort
tjern, med en liten «strand». Begge hundene ble veldig ivrige og ville gjerne
bade med en gang. Vi gjorde som vi
bruker, hundene må først sitte rolig
uten lyd før båndene ble tatt av og de
fikk hoppe i vannet. Det var veldig deilig
å sitte ved tjernet med en god blanding
av sol og noen skyet. Hundene holdt på
i vannet, Jazz gikk mye i kanten og fant
noe å leke med, mens Kijani badet og

svømte rundt hele tiden. Først svømte
hun rundt, men etterhvert ble hun mer
opptatt av vannboblene og begynte å
fange boblene. Dette er noe hun gjort
mange ganger. De var kanskje i vannet
rundt en halvtime fra vi kom fram, med
noen runder på land underveis. Da
syntes vi hun ble litt vel ivrig i boblejakten, så vi tok henne på land og prøvde
å roe henne ned, ca 15 min tenker jeg.
Vi merket ikke noe spesielt på henne
da, men hun var veldig stresset over å
ikke få være i vannet (som hun brukte).
Så fikk de en liten runde til i vannet,
men da ble hun stoppet når hun gikk
inn i boblejakt. Så etter en timestid et-
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ter vi kom til tjernet begynte vi på vei
ned igjen. Etter noen minutter begynte
Marianne å se at noe er galt med Kijani. Hun stoppet og satt seg ned, noe
hun aldri gjør! Etter ytterligere 5 min
så vi nye ting; hun lukket øynene på
en merkelig måte, og virket oppblåst i
magen. Vi trodde hun skulle kaste opp
vann (noe hun har gjort før), og prøvde
å klemme litt på magen hennes, men
ingenting kom opp. Vi tenkte at her er
noe alvorlig galt så vi må bare komme
oss ned til bilen så fort som mulig og
komme oss til veterinær. Etter ca 5-7
min begynte hun å sjangle med bakparten og var klart i veldig dårlig form.
Hun hadde veldig bleke gummer, og et
spesielt blikk. Hun la seg ned og lå bare
rolig – men bevisst på dette tidspunkt.
Da fikk vi mobildekning igjen og oppnådde kontakt med vår dyreklinikk.
De sa at det var ikke noe annet vi kunne
gjøre enn å komme oss så raskt som
mulig til veterinærvakt da alle andre
holdt på å stenge. Fra telefonkontakten
måtte vi bære henne ned til bilen, og i
denne fasen fikk vi periodevis kontakt
med henne, hun siklet masse og hun
tisset på meg når jeg hadde henne på
nakken. Det tok oss totalt ca halvtime
ned til bilen og siden vi var langt unna
veterinærvakt tok det ca halvtime dit.
På vei i bilen lå hun i fanget hele tiden. Vi fikk ikke kontakt med henne da,
men hun pustet – noe surklete. Hun
fikk noen kramper på vei inn, og hun
pustet noe urytmisk /overfladisk rett
før vi ankom dyreklinikken. Veterinær
så umiddelbart at dette var alvor og
satte igang redning. Hun sa at hun nok
ikke pustet på egenhånd fra vi kom dit,
og hjertet slo for raskt, og hun var litt
blå. Da vi kom dit, var hun vel egentlig
i koma. Veterinær gjorde så godt hun
kunne, men etter tre adrenalinsprøyter
var det ikke mer å gjøre dessverre.
Vi var i totalsjokk! Vi dro på tur med
to helt friske hunder, ikke noe spesielt
som skjedde, og der sto vi plutselig

bli vanskelig å puste, det kan føre til
kollaps, bevisstløshet, kramper, koma
og død. Vi leste om border collien
Siryn i USA, som overlevde sin vannforgiftning og denne historien betydde
mye for oss for å forstå dette.

med en død hund! Helt ufattelig og
forferdelig! Raskt fikk vi stort behov
for å forstå hva som hadde skjedd og
hvorfor. Veterinæren vi kom til, mente
at det ikke var en drukningsulykke
(svelget for mye vann), det så mer ut
som anafylaktisk sjokk. Hennes beste
forslag var at det var noe i vannet som
Kijani reagerte på.
Dagen etter ble en helt forferdelig dag,
totalt sjokk og helt uforståelige på alle
vis! Innimellom masse tårer og tomhet,
prøvde vi å forstå hva som egentlig hadde skjedd. Det var mange teorier, men
vi var sikker på at det hadde noe med
vannet å gjøre. Det var ingenting som
tydet på at Kijani var syk før hun badet.
Vi tenkte at det var rart at Jazz ikke badet så mye som han brukte, så kanskje
det var noe i vannet? Kunne det være
huggormbitt? Vi fikk melding om at det
ikke var noe grunn til å tro at noe var
galt med vannet – det er masse god fisk
der. Vi syntes heller ingenting stemte
med huggormbitt. Til slutt fikk vi
tilsendt en engelsk artikkel om «water
intoxication», og det ble en fullstendig
a-ha opplevelse! Alt stemte med Kijanis
symptomer og hendelsesbeskrivelsen
var og helt slik vi opplevde dette.
Hvis situasjonen er verre kan det også

Symptomer på vannforgiftning:
Ustødig, koordinasjonsvansker

Oppsvulmet

Apatisk Oppkast Bleke gummer
Kvalme Store pupiller

Ekstrem sikling

Glassaktige øyne

Vi lette etter informasjon på norsk
og fant kun en artikkel, som står som
referanser under her. Vi snakket med
mange i vårt hundemiljø, og det var
nesten ingen som hadde hørt om vannforgiftning. Vi tok kontakt med flere
dyreklinikker (både der vi fikk hjelp og
vår faste klinikk) og de sa at dette var
ikke noe de kjente til hos hunder. Vi
har alle hørt historier om vannforgiftning hos mennesker, men hos hunder
er dette visstnok nokså ukjent. Derfor
fant jeg ut at dette må det opplyses
om! Vår dyreklinikk har undersøkt
mer både nasjonalt og internasjonalt,
men de fikk ikke inn opplysninger om
noen tilfeller med så alvorlig utfall som
dette. Dessverre fikk vi informasjon om
at obduksjon sannsynligvis ikke ville
gi noen svar, og det ble heller ikke tatt
blodprøver, da alle var så i sjokk at det
var det ingen som tenkte på. Derfor kan
vi ikke si at det er sikkert at Kijani døde
av vannforgiftning, men siden alt stemmer på en prikk – er vi sikker på at det
var det som skjedde. Det er all grunn
til å tro at hun hadde hjerneødem. Og
siden også alle symptomene hun hadde stemmer, og det faktum at det ble
utløst av vann, føler vi at vi har fått en
forklaring som vi tror på. Kijani hadde
nettopp vært til veterinær for vaksinering og generell kontroll, uten en eneste
anmerkning. Hun hadde heller ikke
vist noen symptomer på å være syk,
og var en frisk og livsglad hund som
elsket å være i forskjellige aktiviteter,
aller helst spor (både menneskespor og
blodspor). Vi har også fått flere historier fra flere som har opplevd dette, både
med dødelig utfall og hvor hunder har
kommet seg med/uten behandling.
Noen har fått diagnosen av veterinær,
men de fleste har kun fått forståelsen
i etterkant på samme måte som oss.
Så det virker som at her kan det være
underdiagnostisering, noe også flere
amerikanske artikler påpeker.
Uansett er dette er en svært, svært
sjelden tilstand, og det kan virke som
det er under ekstreme omstendigheter.
Så ikke bli redd for å la hunden din bade
Politihunden nr 4-2017
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eller drikke vann – vi vet jo at det er
utrolig viktig at de ikke blir dehydrert!
Men det er en risiko for noen hunder,
og der er det viktig å være ekstra oppmerksom!
Vi hadde spurt flere om det var noe
spesielt å være oppmerksom på i forhold til Kijanis noe ekstreme forhold
til vann. Hun kunne «lukte» vann på
lang avstand, og hun ville bade i alt
vann hun kom over! Hun elsket vannbobler og elsket å jakte på de. Hun elsket å hente ting i vannet (som på land
selvfølgelig – som den gode retriever
hun var!). Vi fikk mye tips på å «styre»
henne i denne pasjonen og ikke forsterke denne vannpasjonen mer enn
nødvendig. Men aldri har vi hørt om
at akkurat denne atferden i vann kan
være direkte farlig!
I flere engelske artikler står det godt
beskrevet at det er viktig å finne ut
hvordan hunden oppfører seg i vannet.
Poenget er å finne ut hvor mye vann det
er sannsynlig at de får i seg under badingen. Elsker de å bite vannet, dukke
under vannet, svømmer de mye med
munnen delvis åpen eller drikker de
masse vann, ja da er de mer tilbøyelige
til å få vannforgiftning. Det er veldig
lite forsket på, men i flere amerikanske
artikler refereres det til forskning som
har vist at vann tilsvarende 1/3 av kroppsvekt er skadelig, 2/3 av kroppsvekt
er potensielt dødelig. Dette betyr at
mindre hunder tåler mindre vann. I
tillegg vil allmentilstanden til hunden og hvor mye fett de har på kroppen (mindre fett, større risiko) påvirke
risiko.
Før jeg går til hva man kan gjøre for å
unngå dette, er det vel greit å si noe om
hva dette er. På fint kalles det – Hyponatremi. Omstendighetene skyldes
at hunden har svelget for mye vann
med et lavt innhold av salter, og får en
underbalanse av viktige stoffer som
blant annet elektrolytter, magnesium
og kalsium. Dette kan raskt utvikle seg
til en alvorlig situasjon, som krever
dyrlegebehandling. Hypotranemi oppstår dersom hunden inntar for mye
ferskvann, det være seg under bading
i elv, tjern eller svømmebasseng. Det
er faktisk også mulig å pådra seg vannforgiftning via en hageslange eller
vannspreder.
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Betyr det dermed at vi skal nekte hunden å bade i ferskvann? Selvsagt ikke.
Dette er tross alt en veldig sjelden
tilstand, og opptrer på langt nær så
ofte som dehydrering i løpet av den
varme årstiden. Det er likevel viktig å
være klar over faren, slik at man har
mulighet til å ta enkle forholdsregler.
Det første er å være klar over hvordan
hunden oppfører seg i vannet, både generelt og akkurat denne gangen. Hvis
hunden viser noe av den «farlige» atferden som jeg tidligere har beskrevet,
la hunden bade i korte økter (ca 10-15
min er anbefaling i flere artikler), etterfulgt av en lengre pause på land. Det
er også beskrevet at hvis hunden skal
hente objekter i vannet, bruk heller
flate gjenstander enn runde (så hunden får lukket munnen mer). Dessuten
er det fornuftig å kjenne til symptomene på vannforgiftning. Er du usikker om hunden din har fått i seg mye
vann og viser den noen symptomer, er
det bare å komme seg så fort som mulig
til veterinær! Som vår historie og andre
historier vi har fått viser at kan gå fort.
Det kan imidlertid gå noen timer hvis
hunden er stor og ikke har fått i seg så
mye vann, men ved alvorlige tilfeller
går det veldig fort dessverre.
Når det gjelder behandling er det et
eget tema som jeg ikke skal uttale meg
så mye om. Imidlertid skal jeg skrive
noe da det dessverre ikke er alltid at
veterinærene tenker vannforgiftning
og dermed kan det ta litt tid før rett
behandling blir iverksatt. Det handler
om å gi sakte intravenøs behandling
hvor disse saltene/elektrolyttene blir
tilsatt. Dette er det nok viktig at vi som
hundeeier kan opplyse om for å hjelpe
veterinærene på rett vei. De dyreklinikkene vi har snakket med sier at de
nok ikke ville ha tenkt i denne retningen i første omgang. For Kijani ble ikke
det utslagsgivende, det var kommet for
langt når vi kom til veterinæren. Og jeg
skriver ikke dette som kritikk til noen,
vi fikk best mulig hjelp og alle prøvde
det de kunne. Og dette er noe som
skjer svært sjelden, men det skjedde
med Kijani og en helt frisk hund i sin
beste alder døde!
Vi har grublet mye på hvorfor denne
ettermiddagen ble så skjebnesvanger
for Kijani! Hun hadde jo gjort alt dette
før uten å vise noen symptomer. Det

eneste vi kan tenke er at hun hadde
vært litt dårlig i magen noen dager tidligere, med diaré. Ikke verre enn sånn
som hunder kan bli noen ganger, og litt
Zoolac eller lignende fikser. Hun var
ikke i dårlig form, men det kan ha vært
ubalanse i kroppen likevel. Dermed
kan det være at hun ikke tålte vannet
så godt som hun brukte. Men dette er
selvfølgelig bare spekulasjoner. Dette
ble en fryktelig måte å få kunnskap
på, og vi skulle så innmari ønske at
vi hadde fått denne kunnskapen før
dette skjedde! Det er jo egentlig enkelt
å unngå det med noen forholdsregler.
Hadde vi visst det vi nå vet, ville Kijani
blitt mer begrenset på lengde hun fikk
være i vannet, spesielt når hun begynte
å jakte vannbobler. Og bare så det er
sagt, Jazz har ikke fått noen spesielle
begrensninger etter dette da han ikke
har slik atferd i vannet. Han svømmer
på normal måte, med munnen igjen og
blir lei av å svømme/hente ting i vannet. Da vil han heller gå i vannkanten
og bite på pinne eller flytte på stener
med labbene. Jeg vil nok begrense
lengden på apportering i vann, men
der har jeg allerede begrenset det
rundt ti minutter. Når neste tollerjente
kommer i turfølget blir det noen dyrekjøpte erfaringer med på lasset. Jeg har
gått flere runder med meg selv om jeg
skal publisere dette innlegget, vil jeg
da skremme mer enn det er grunn til?
Og siden vi ikke kan si for sikkert at det
var vannforgiftning Kijani døde av, er
det da riktig å skrive dette? Vi hadde så
god nytte av de engelske artiklene for
å få en forståelse som var viktig for å
kunne takle dette, og så lite som var
skrevet om emnet på norsk – fant jeg
ut jadet er viktig at vi som hundeeiere
vet dette. Uten at vi skal bli redd for å
la de bade og drikke vann!!! Og vi vil
gjøre det vi kan for at ingen andre hunder og hundeeiere havner i denne situasjonen, men kan kose seg i vannet og
vite hvilke forholdsregler de kan følge
hvis de har en så vanngal hund som
Kijani var!
Referanser:
Shiryns historie (http://www.bordercollie.org/boards/
index.php?
showtopic=25465)
Amerikansk artikkel (http://dogsaholic.com/care/
dogs-waterintoxication.html)
Norsk artikkel (https://valleyfarmnorway.
no/2015/07/23/hyponatremi-og-hypernatremi-hos-hund-3/)

