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NM for patruljehunder 2019 ble 
avviklet i Trondheim og etter det jeg 
har hørt var det med stor suksess. 
Stor gratulasjon til Sverre Andre, 
Rogaland Politihundelag, med 
seieren. Dere kan lese mer om NM 
i bladet.

NM for narkotikahunder 2019 
skulle etter planen arrangeres av 
Telemark Politihundelag, men ble 
avlyst på grunn av den mystiske 
hundesykdommen som bredte seg 
utover Norge. Telemark er sporty og 
arrangerer NM for narkotikahunder 
i 2020- lykke til.

Det står også en interessant 
artikkel om rottegift vi har fått 
lov å trykke fra magasinet til 
NKK, «Hundesport». Stor takk til 
redaksjonen deres. Det er mye farlig 

som våre firbeinte kan bli utsatt for! 

Johan, fra Sør- Vest politidistrikt, 
har skrevet en kjekk og interessant 
artikkel om hospitering på 
Svalbard. Dette er en veldig god 
erfaringsutveksling og bidrar til 
en bedre hundetjeneste og en økt 
beredskap for Svalbard. For ikke å 
snakke om besøket i barnehagen på 
Svalbard- noe av det viktigste vi i 
politiet gjør:) Politiinstruksen er klar 
på dette: å forebygge er det viktigste 
politiet gjør. Jeg har selv hatt 
utallige barnehager og skoleklasser 
på besøk på politistasjonen, og det 
største av alt er ikke politibilen, 
politimotorsykkelen, arresten eller 
fingeravtrykk, men hundepatruljen 
og det å få hilse på en ekte 
politihund. 

Utover dette kan dere lese om funn 
av savnede personer og om tyver på 
bytur. Artiklene er levert av Møre & 
Romsdal Politihundelag og Agder 
Politihundelag. Bille har noken gang 
skrevet en lærerik og interessant 
artikkel om hunden og tannhelsen. 

Vi har også et kjekt leserinnlegg 
om New Zealand POLICE 
DOG CENTER skrevet av Børge 
Steinsland. Politihunden takker for 
kjekt bidrag til bladet.
Politihunden ønsker alle lesere, 
annonsører og andre bidragsytere en 
fredfull jul og et godt nyttår.                                                        

Da var utgave nr. 4 av Politihunden 2019 gått i trykken og vi nærmer oss jul  
og et nytt år. Noen av oss hundeførere må jobbe, mens andre har fri og kan nyte 

helligdagene med familie og venner. 

- AV LEIV KJETIL -

REDAKTØRENhar ordet
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Dvs det var Telemark som gjorde hele 
jobben med å undersøke opp mot 
mattilsynet og veterinærmiljøet. De 
gjorde en kjempejobb og hadde all 
nødvendig dokumentasjon på bordet. 
Den klare anbefalingen var å avlyse 
mesterskapet, noe vi i NPHL selvsagt 
var helt enig i. Våre politihunder er dyre 
og verdifulle for tjenesten og da sier det 
seg selv at vi ikke kan ta noen sjanser 
her.

Som patruljehund fører har jeg kun 
sett ett mesterskap for narkotikahunder 
og det var når ØPTK arrangerte det 
selv i 2009. I år hadde jeg booket rom 
og planlagt å overvære mesterskapet i 
Stavern, heldigvis har Telemark allerede 
varslet at de gjennomfører mesterskapet 
neste år da alt allerede var og er planlagt. 
Jeg gleder meg til neste år og håper alt 

går som planlagt da.
I Trondheim arrangerte Trøndelag et 
flott mesterskap i flotte omgivelser på 
Festningen, oppgavene, terrenget og 
opplegget rundt hotellet var meget 
bra. Oppmarsjen inn til barnekreft 
avdelingen på St. Olavs hospital hvor 
åpningen ble gjennomført var noe som 
absolutt gjorde noe med oss alle.

Vinner i år ble Sverre Skjelbred fra Sør 
Vest og det er moro at nye og unge 
hundeførere hevder seg i konkurranse. 
Dere kan lese mere om NM i bladet her. 
Vi gratulerer selvsagt til Sverre og alle 
andre som deltok på NM i Trondheim.

NPHL har tatt initiativ til en oppussing 
av Bodegaen på Sæter gård. Det 
er mange år siden sist og med Roy 
Henning i spissen og som koordinator 

har mange hundeførere bidratt til at 
det har blitt skikkelig fint der oppe. 
Ny uteplass med tak er satt opp, 
møblene inne r byttet ut, nytt kjøkken, 
musikkanlegg og eget WIFI nettverk er 
på plass. Alle klubbene har bidratt med 
penger og arbeidskraft noe vi setter stor 
pris på. 

Bodegaen er viktig for NPHL og vår 
historie og det er gledelig å se at den 
har vært flittig brukt de siste årene ifm 
kurs og utdanning av nye hundeførere. 
Jeg ser at de nye verdsetter det sosiale og 
gode samholdet vi hundeførere har og 
alltid har hatt. I uke 42 hadde vi i styret 
lagt vårt styremøte til Bodegaen og vi 
fikk samtidig hatt gode møter med PHS 
og drift som helt klart ønsker at dagens 
ordning med Bodegaen skal fortsette i 
mange år fremover.

Vi skriver midten av oktober og enkelte effekter til julefeiringen er allerede i butikk hyllene.  
Det betyr at vi har vært gjennom en hektisk høst og vi har kåret norgesmestere for politihund. Det vil 

si vi fikk kun gjennomført mesterskapet for patruljehunder. Grunnet den «mystiske»  
hundesykdommen, som førte til at flere hunder rundt om i landet døde, måtte Telemark som 

arrangørklubb, i samarbeid med oss i NPHL avlyse NM for narkotikahunder.

- AV RUNE -

LEDEREN  har ordet
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Rottegiftforgiftning 
hos hund 

Noen resultater fra et pågående forskningsarbeid ved NMBU Veterinærhøgskolen 

- AV LARS MOE, KRISTIN OPDAL SELJETUN, ANITA HAUG HAALAND OG KATRINE RUDLANG -
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Innledning
Bruken av antikoagulerende rotte- 
og musegifter (kalt rottegift her) 
er utbredt over hele verden til 
gnagerbekjempelse. Også i vårt land 
er det utstrakt bruk av rottegift både 
i landbruket, på hytter og i byene. 
Forgiftning av hunder er en utilsiktet 
konsekvens av denne bruken og et 
kjent problem. 
På 50-tallet var warfarin mest 
brukt som koagulasjonshemmende 
åte. Gnagere fikk livstruende 
blødninger når de spiste gjentatte 
ganger av åtet. Etter hvert utviklet 
det seg resistente muse- og 
rottestammer som overlevde inntak 
av slik giftig åte.  Dette medførte 
at industrien utviklet 2. generasjon 
koagulasjonshemmende rottegifter.  
Disse har betydelig lengre virketid 
og er dødelige også for resistente 
muse- og rottestammer.  Til tross 
for innskjerping av regelverket finnes 
det fortsatt store mengder 1. og 2. 
generasjons koagulasjonshemmende 
muse- og rottegifter i Norge (Figur 
1). Regelverk for utsettelse av slike 
gifter krever at de plasseres slik at 

det ikke skal være risiko for utilsiktet 
eksponering av andre pattedyr og 
mennesker (Figur 2). På tross av 
dette mottar Giftinformasjonen 
ved Folkehelseinstituttet over 150 
samtaler om utilsiktet inntak av 
rottegift hos hund i Norge årlig, og 
rottegiftforgiftning hos hund anses 
som ganske vanlig forkommende 
blant norske veterinærer.

Når hunden viser 
blødningssymptomer er 
forgiftningen dødelig
Rottegiftene virker ved at de 
hindrer dannelsen av vitamin K1 i 
kroppen. Dette vitaminet er viktig 
for koagulasjonen (blodlevringen). 
Hunder som spiser rottegift kan få 

alvorlige og potensielt livstruende 
indre blødninger dersom de ikke 
behandles. Symptomene oppstår 
gjerne 3-5 dager etter inntak av 
rottegift. Tabellen viser hva slags 
sykdomstegn som kan oppstå ved 
rottegiftforgiftning. Sykdomstegnene 
kan være både brå og snikende, og 
det kan være vanskelig for hundeeier 
å se noen av sykdomstegnene. Det 
vanligste er at eiere oppfatter at 
hunden blir veldig slapp, har bleke 
slimhinner og nedsatt matlyst. 
Hunden kan blø til indre organer 
og kroppshuler, og eventuelt ut av 
kroppsåpninger som avføringen 
(Figur 3a,b,c). Figurene viser hvordan 
blødning til øyet og avføringen kan 
se ut. Uten behandling er utfallet 
som oftest fatalt dersom hunden 
har utviklet blødninger. Selv når 
eiere ikke kjenner til at hunden 
har spist rottegift, kan mange 
dyrleger bekrefte inntaket med stor 
sannsynlighet, ved utføre spesielle 
tester som kan påvise for forlenget 
blødningstid. Behandlingen består i 
å gi K1-vitamin i opptil 6 uker, og 
annen akutt støttebehandling som 
for eksempel blodoverføring. Dersom 
hunden kommer raskt til veterinær, 
er prognosen god. Likevel dør det 
hunder i Norge hvert år som følge av 
rottegiftforgiftning.

Haraball (Figur 4) er en ung 
dvergdachshund som ble akutt 
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forgiftet etter inntak av rottegift. Etter 
behandlingen ble hun raskt frisk igjen, 
men hun har skilt ut små mengder 
rottegift i avføringen i lang tid. 

Monsen, en 1,5 år gammel 
labrador retriever ble forgiftet 
av rottegift (Figur 5). Han kom 
inn til Universitetsdyresykehuset 
ved NMBU med blødninger fra 
tannkjøttet og var svært blodfattig. 
Etter K1-vitamin behandling, 
blodoverføring og annen støttende 
behandling ble han raskt bedre

Hvor farlig er rottegift  
for de hundene som ikke får 
livstruende blødninger?
Ved en undersøkelse som vi gjorde 
for noen år siden, hadde 20% av 
tilfeldig valgte obduserte hunder 
rottegift i leveren. Vi har altså påvist 
at det er mange hunder som har 
fått i seg rottegift uten at eierne har 
oppdaget noe galt med hundene. Det 
har tidligere ikke vært kjent at en så 

stor andel av hunder har fått i seg 
rottegift. Ved små mengder oppstår 
det ikke blødninger. Hvorvidt slike 
små mengder i kroppen kan være 
skadelig på lang sikt, diskuteres 
blant fagfolk. På viltlevende dyr 
er det antydet at det kan nedsette 
helsetilstanden generelt. I et nytt 
prosjekt støttet av Agria og SKK 
Forskningsfond har vi undersøkt 
blod og avføring fra 120 friske, 
unge-middelaldrende, levende, 
norske hunder. Vi har kun påvist 
spor av rottegift i kroppen hos en 
hund, som kan tyde på at det er 
et mindre problem i den friske 
hundepopulasjonen.  

Nye rottegifter skilles  
langsomt ut av kroppen
Det er ikke kjent hvordan giften 
brytes ned i kroppen hos hund. Vi 
tror det tar månedsvis før stoffene 
forsvinner fra hundekroppen, 
men vi vet ikke nok om 
hvordan de skilles ut 

hos hund. Dette er et av spørsmålene 
vi prøver å finne svar på ved 
vår forskning. Vi vet heller ikke 
hvilken påvirkning utskillelsen fra 
forgiftede hunder har på miljøet. 
Universitetsdyresykehuset ved 
NMBU samarbeider med Avdeling 
for rettsmedisinske fag ved Oslo 
universitetssykehus om et prosjekt 
med langtidsvirkende muse- og 
rottegift. 

Hunder som har forlenget 
blødningstid (aPTT/PT) skal 
behandles med vitamin K1 
i opptil seks uker. Vi vil se 
nærmere på virkningstiden av den 
antikoagulerende effekten ved å 
analysere hvor lenge giften kan 
påvises i blodet. Vi ønsker også 
å undersøke retensjonstiden i 
kroppen til forgiftede hunder ved å 
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analysere hvor lenge giften skilles ut 
i avføringen etter at hunden er frisk 
og ikke lenger trenger behandling. 
Vi ønsker derfor kontakt med 
hundeeiere og veterinærer så raskt 
som mulig etter inntak eller mistanke 
om inntak av rottegift. Vi ønsker 
å ta blod- og avføringsprøver over 
lengere tid fra slike hunder. Ved å få 
mer informasjon om utskillelsen hos 
hund, kan vi få mer kunnskap om 
hvilken påvirkning disse stoffene har 
på hundens helse og miljøet.

Ny påvisningsmetode:  
Rottegiften skilles ut i avføringen
Vi har utviklet en ny analysemetode 
der vi kan følge utskillelsen 
av rottegift i avføringen hos 
forgiftede hunder. Resultatene viser 

overraskende langsom utskillelse fra 
kroppen til hundene, og vi har funnet 
rottegift i avføringen deres i måneder 
til år etter inntak. Årsaken er trolig at 
giften har høy grad av fettløselighet 
og en enterohepatisk sirkulasjon. 
Rottegiften lagres dermed i leveren 
i lang tid og skilles ut med gallen. I 
tarmen tas rottegiften som kommer 
ut med gallen opp i kroppen igjen 
(en sirkulasjon). 

En potensiell miljøtrussel
Avføring fra eksponerte dyr utgjør en 
potensiell trussel for det økologiske 
miljøet i naturen. I prosjektet 
undersøker vi også vill rødrev for å få 
mer kunnskap om hvor stort problem 
rottegift er i populasjonen av ville 
kjøttetere i Norge. 

Om forfatterne: 
Alle er veterinærer som jobber  
ved NMBU Veterinærhøgskolen, 
Institutt for sports- og 
familiedyrmedisin, Oslo

Lars Moe (lars.moe@nmbu.no)
Professor ved Institutt for 
sports- og familiedyrmedisin 
(SportFaMed) og NMBU 
Universitetsdyresykehuset
NMBU Veterinærhøgskolen
Postboks 369 Sentrum, 0102 OSLO

Kristin Opdal Seljetun
Doktorgradsstudent ved 
SportFaMed og seniorrådgiver 
ved Giftinformasjonen, 
Folkehelseinstituttet

Anita Haug Haaland
Førsteamanuensis ved 
Institutt for sports- og 
familiedyrmedisin (SportFaMed) og 
Universitetsdyresykehuset
NMBU Veterinærhøgskolen
Oslo

Kathrine Rudlang
Universitetslektor ved 
Institutt for sports- og 
familiedyrmedisin (SportFaMed) og 
Universitetsdyresykehuset
NMBU Veterinærhøgskolen
Oslo

Prosjektet har mottatt økonomisk 
støtte fra Agria och SKK 
Forskningsfond; dyrlege Edvard 
Smidts stiftelse; SVF Vitenskapelige 
og Faglige fond; Arkitekt Finn Rahns 
legat; IDEXX; 
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Munden som  Munden som  
arbejdsredskabarbejdsredskab

Husk dette er min mening efter mange års erfaring.  
Andre kan have andre og måske bedre meninger.

Hundens mundhule og tænder er der bare og vi tænker ofte ikke videre over det.  
Det er også godt sådan, men alligevel er mundhulen med tænderne og alt det  

andet noget af det vigtigste en hund har.

- AV ONKEL BILLE -
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Der er en stor 
forskel på en 1) 
arbejdende hund, 
2) en familie- 
selskabshund og 
3) en hund der 
skal indgå i avlen. 
Den arbejdende 
hund skal jo ikke 

bare bruge sit ”gebis” til at spise/
æde med, men også til at løse sine 
arbejdsopgaver med.  Jeg kalder det 
med vilje arbejdende hund og ikke 
kun politihund idet der findes mange 
former for arbejdende hunde der alle 
mere eller mindre i deres arbejde skal 
bruge deres mund i forbindelse med 
deres arbejde.
Hvornår har du sidst kikket din hund 
i munden? Er det lang tid siden? Hvis 
ikke du har gjort det på det sidste ja 
så er du da velkommen til at prøve.
Og her skiller arbejdende hunde sig 
allerede ud fra almindelige hunde. 
Udstillingshunde er vant til at blive 
kikket i munden det er arbejdshunde 
ikke. Den skal arbejde og ikke blive 
fumlet rundt alle steder. Bestemt 
er det en rigtig god ide en gang i 
mellem at kikke hunden i munden, 
men hånden på hjertet hvem får gjort 
det? Og hvis man kikker hunden i 
munden, så skal det gøres ordentligt 
og grundigt idet det ellers let kan 
give en falsk tryghed. En arbejdende 
hund der mere eller mindre har ondt 
i tænder vil hurtig blive opdaget af sin 
fører idet den ikke løser sine opgaver 
som den plejer eller burde. Måske vil 
den ikke spise eller måske savler den.

Hvad bruger en hund  
sine tænder til.
Lad os tage det lidt mere systematisk. 
En hund har normal et saksebid 
med 42 tænder. Fortænderne i 
overmunden er en lille smule foran 

fortænderne i undermunden. Den 
store hjørnetand (dens caninus) i 
undermunden ligger foran den 
tilsvarende hjørnetand i overmunden. 
Lige bag fortænderne i overmunden 
findes der i tandkødet en ca. ærtestor 
knude. Den skal være der. Ofte er den 
blevet forvekslet med en kræftknude. 
Ja, jeg har endda set den opereret 
ud.  Den almindelige hund bruger 
tænderne og mundhule til at 1) gribe 
2) klippe 3) sluge. Gribe/fange 
byttet, klippe det i stykker og derefter 
sluge stykkerne. Der kan gå ret så 
store stykker ned gennem halsen. Det 
største jeg har skåret ud af en hunds 
mavesæk var en engangsbørneble 
hos en schæfer. Ja, den kan kun være 
kommet derned gennem halsen. 
Tro mig om du vil eller ej. Den sad 
dernede. 
Det at tygge maden er ikke noget en 
hund gør med mindre den hygge-
tykker. Det den gør når den ligger og 
gnaver er at prøve at klippe stykker af 
det emne den gnaver i for derefter at 
sluge stykkerne.

Lidet anderledes forholder det sig 
med hunde der af os mennesker får 
stillet opgaver der går ud over det 
basale i mundens funktion. Det 
glæder alle arbejdende hunde ikke 
kun politihunde. Disse hunde skal 
bruge sine tænder og mundhule 
som arbejdsredskab. For eksempel 
bide og fastholde, bide for at give 
en let smerte på ofret eller slæbe for 
at flytte en genstand eller lignende 
for eksempel at apportere (hente) en 
genstand.

Rent overlevelsesmæssigt kan en 
hund sagtens klare sig med 6 til 8 
tænder ja endda helt uden. Her er den 
første forskel allerede på almindelige 
hunde og den arbejdende hund.  Den 

arbejdende hund har brug for alle de 
tænder den har. Den største forskel 
ligger i at den arbejdende hund 
oftere end almindelige hunde skal 
fastholde en genstand  i længere tid. 
Den skal kunne samle genstande 
op af en størrelse almindelige hunde 
ikke engang ville bekymre sig om. 
Brækkede tænder, flækkede tænder, 
manglende tænder og tandsygdomme 
påvirker derfor meget mere en 
arbejdende hund end en almindelig 
hund idet det er min erfaring at 
hunde der har noget med tænderne 
ikke så let ”giver tegn” som vi for 
eksempel ville hvis vi som mennesker 
havde et tandproblem. Den 
arbejdende hund vil imidlertid have 
anderledes eller nedsat arbejdsydelse 
hvorfor hundeføreren oftere end 
almindelige mennesker bemærker at 
der er noget forkert. Det er ikke fordi 
hundeføreren oftere end andre kikker 
hunden i munden men simpelthen 
fordi hunden ikke yder det der 
forventes af den. Dette giver en vis 
beroligelse som dyrlæge.  Hvis en 
arbejdende hund har problemer med 
munden, ja så stiler hundeføreren 
promte. Det er virkeligt noget han/
hun lægger mærke til.

Sygdomme der kan ramme hundens 
mundhule inklusive tænder, er 
adskillige. Dog har jeg utroligt 
sjældent set karies. Jeg gætter på at for 
eksempel karies i munden i en sådan 
grad at det påvirker arbejdshunden 
ses hos 1 hund ud af 5.000. Det 
er helt OK at børste tænder på sin 
hund. Men det er et fåtal der har 
tid til det og hvor hunden også vil 
finde sig i det. Bedre er det efter min 
mening at leve og fodre korrekt. Jeg 
anbefaler ikke at børste tænder på 
en arbejdende hund af den simple 
årsag at det alligevel ikke bliver gjort 
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og det er da så også helt OK. Den 
bruger jo sin mund og tænder til så 
meget andet end at spise/æde at det er 
”tandbørstning” nok.

Til gengæld kan en arbejdende hund 
sagtens leve med mindre arvelige 
tandfejl. For eksempel over eller 
underbid eller en manglende tand 
er på grund af en arvelig fejl og 
derfor fra starten ikke er tilstede. 
Når jeg godkender en politihund, 
så accepterer jeg derfor hunden selv 
om der for eksempel mangler en 
lille ubetydelig tand som kun har 
skønhedsværdi.

Nu kommer det store spring 
og forskel i behandlingen af en 
almindelig hund og en arbejdende, 
politihund. Det er behandlingen 
af tænderne når hunden kommer 
tilskade. Jeg anbefaler at en 
politihund aldrig får trukket en tand 
ud når den er kommet til skade eller 
for eksempel er brækket. Trækker 
man en tand ud hos en almindelig 
hund så vokser hullet hvor tanden 
har siddet stille og roligt til og så 
er alt godt igen. Hos en politihund 
skal man efter min mening kun 
trække en tand ud hvis det er absolut 
nødvendigt. Den skadede tand skal 
repareres hvis dette overhovedet er 
nødvendigt. Det er især tandroden 
som ikke må fjernes. Hvorfor? Jo ser 
du, en politihund bruger sin mund til 
at fastholde og evt. trække et ”bytte”, 
en gerningsmand eller lignende. 

Dette giver et stort træk i tænderne. 
Hvis der så er et hul i kæben der 
hvor der har siddet en tand så vil 
tænderne begynde at ”vandre” (flytte 
sig) i retningen af hullet. Dette give 
så rodspids-smerter og hunden bliver 
ustabil i sit bid. Den kan for eksempel 

ikke lide at bide og fastholde. Eller 
den bliver gal (sint) og vil ikke slippe. 
Mange gange tror hunden endvidere 
at det er hundeføreren som giver 
hunden smerten og det giver et dårligt 
hund – førerforhold idet hunden kan 
ikke forstå at den skal have en smerte 
når den udfører sit arbejde korrekt.

Med hensyn til behandling af 
tandskader så er det individuelt hvad 
der skal gøres. Jo mindre jo bedre 
bare det er korrekt. En brækket tand 
kan for eksempel få en tandfyldning, 
en rodbehandling og en tandfyldning 
eller en flot tandkrone. Alt afhængig 

af skaden. Vigtig er det at roden ikke 
fjernes. Selv tænder hvor tanden er 
brækket helt ned til tandkødet skal 
beholde sin rod. Kun i alleryderste 
nødstilfælde skal man fjerne roden. 
Når man fjerner roden og venter til 
hullet er groet helt til før hunden skal 
arbejde igen vil de tilstedeværende 
tænder ved træk alligevel flytte sig. 
Tænk på unge mennesker der får lavet 
tandkorrektur med tandbøjler. Der 
flytter tænderne sig også og de unge 
mennesker fortæller at de er ømme 
eller har smerter i tænderne.

Bamseklem fra onkel Bille
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“Et lite funn for “Et lite funn for 
menneskeheten, men et stort menneskeheten, men et stort 

funn for hundeføreren”funn for hundeføreren”
Har du noen gang møtt en hundefører- eller en hundeeier generelt, for den saks skyld? Da vet du at 
dette er folk som elsker å snakke varmt om “avkommet” sitt - gjerne uten et snev av ydmykhet eller 

objektivitet.. Denne hundeføreren er neppe noe unntak. Vi snakker om, drømmer om og ønsker 
oss de råeste, viktigste og beste oppdragene med hunden vår. “Jeg husker den gangen hunden min 
svømte midtfjords og reddet livet til et spebarn- ved og forsiktig ta det i kjeften og svømme det inn 

til land. Han kjørte hjertekompresjoner mens jeg jobbet med innblåsinger»

- av Kim & Vinni, Kristiansund politistasjon - 
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Eller den gangen han sporet opp en 
livsfarlig smuglerliga på skaresnø, 
pågrep alle mann og gravde fram 
500 kg amfetamin.” Det er oppdrag 
for historiebøkene det. Dette her er 
ikke et slikt oppdrag. Det inneholder 
hverken livreddende førstehjelp, 
dramatiske pågripelser eller enorme 
funn av nedgravde gullskatter.

Men - som tittelen forhåpentligvis 
legger opp til, gjorde hunden min en 
fantastisk jobb denne dagen. Kanskje 
den mest imponerende søksjobben 
han har gjort, reint hundefaglig. 

Jeg jobber i et lite distrikt, bestående 
av ganske få politifolk, og enda 
færre hundeførere. Det gjør at vi 
med hund fra tid til annen må regne 
med å bistå andre driftsenheter enn 
den vi normalt jobber i. Det gjør 
vi selvfølgelig gjerne. Det aktuelle 
oppdraget fikk jeg en tirsdag. 
Jeg hadde kveldsvakt. Det startet 
med at jeg fikk en forespørsel fra 
operasjonsleder.

Natt til søndag hadde det vært en 
alvorlig voldshendelse langt sør i 
distriktet vårt. En person hadde fått 
kraftig juling av to andre. Offeret ble 
funnet forslått, og gjerningspersonene 
var varetektsfengslet på grunn av 
sakens karakter. De skulle ha benyttet 
jernstenger eller lignende for å påføre 
offeret rikelig med skader, blant annet 
knekte lemmer. Offeret hadde en vag 
forestilling om hvor voldshendelsen 
skulle ha funnet sted. Det var trolig 
på en innmark, hvor han hadde ligget 
nede og blitt slått.

Ikke kontroll
Politiet hadde ikke kontroll på 
slagvåpenet som skulle ha vært 
benyttet, og det aktuelle området var 

av betydelig størrelse. En oppegående 
innsatsleder tenkte tanken om at 
her kunne kanskje hund benyttes. 
Det hadde gått ca. to og et halvt 
døgn siden hendelsen. I tillegg 
hadde jeg en kjøretur på 3-4 timer 
for å komme meg til det aktuelle 
området. Jeg ble småirritert over at 
forespørselen ikke kom dagen før da 
jeg hadde kveldsvakt, men jeg sa til 
operasjonslederen at jeg mente det var 
verdt et forsøk. Fordelen hundemessig 
var at det trolig var snakk om 
gjenstander av en viss størrelse. (Jeg 
skal erkjenne at feltsøk kanskje ikke er 
favorittøvelsen å trene på, og i hvert 
fall ikke søk etter gjenstander som er 
2-3 døgn gamle.)  

Uansett, så ble vi enige om at hunden 
og jeg skulle gi det et forsøk, så vi 
satte kursen sørover.

Da vi omsider kom fram, ble vi møtt 
av tidligere nevnte innsatsleder og 
hans makker. Han forklarte at de 
hadde en viss formening om aktuelt 
område, og en viss formening om hva 
vi skulle lete etter. 

Vi kjørte en liten rekognoserings-
runde, og det viste seg at det var 
en strekning på et par km som var 
aktuelt område. Innenfor dette lå det 
et par innmarker, hvor den største 
på 150 mål var å anse som primært 
søksområde. Schæferpelsen og jeg 
tok fatt på oppgaven med behersket 
optimisme, han mer enn meg, kunne 
det virke som. Etter en liten time 
ringte operasjonslederen. Han lurte 
på hvordan det gikk, og hvor lenge 
jeg hadde igjen å søke. Jeg sa som sant 
var, at området var stort, og at jeg 
strengt tatt kunne holdt på til dagen 
etter. Han sa uten å nøle at det var 
uaktuelt. Jeg fikk en time til, deretter 
måtte jeg returnere. Det kostet penger 
å ha meg der, og overtid skal vi ikke 
ha noe av!

Etterhvert som de to tildelte 
søkstimene nærmet seg slutten, ble 
søket stadig grovere fra vår side. 
Jeg måtte innse at det lå an til null 
funn på guttene denne gangen. 
Men så - jeg så at schæferen hadde 
fattet interesse for et område. Halen 
begynte å gå, og han hadde åpenbart 
interesse for noe. Da jeg kom fram 
til han, så jeg at området han søkte i 
var tydelig nedtråkket, og kunne være 
forenelig med at en person hadde 
ligget der. Og jaggu legger han seg 
ikke ned i ei pansermarkering! Jeg 
iler bort til den lykkelige hunden 
for å se hva han har funnet - og ser 
ingenting.. Jeg stirrer intenst ned i 
graset, men klarer ikke å se at det 
ligger noe der. Jeg tenkte at han 
kanskje var litt unøyaktig, så jeg tok 
han bort, og satte han i et nytt søk. 

Han dunket igjen ned på nøyaktig 
samme sted, hellig overbevist om 
at han hadde noe å vise meg. Igjen 
klarte ikke jeg å se hva han markerte 

Jeg iler bort til 
den lykkelige hunden 

for å se hva 
han har funnet 

- og ser ingenting.
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på, men jeg sa at han var en flink gutt 
og markerte stedet. Jeg konkluderte 
med at det kanskje kunne være 
kroppsvæsker eller lignende. Jeg lot 
hunden søke videre, og da fulgte han 
opp noe som kunne se ut som et 
sammenhengende spor. Det kunne 
stemme overens med at den skadde 
sa at han hadde krabbet seg vekk.  
Jeg varslet patruljen at vi var ferdig, 
og at vi hadde et område som måtte 
undersøkes nærmere. 

Iført korrekt kriminalteknisk antrekk 
(dvs gummihansker) skred vi til 
verket. Det som kom fram da jeg 
begynte å grave i gresset, var en 
sigarettsneip - på 3 cm. På et 2,5-
døgn gammelt felt på 150 mål, 
markerer hunden på en sigarettsneip 
på 3 cm! Jeg ble så fornøyd at jeg 
måtte ta en ørliten seiersdans. 

På vei hjem satt jeg i bilen med et 
stort glis. Vi fant ikke det vi kom for å 

finne, men ut ifra hva vi faktisk fant, 
så har jeg liten tro på at det lå i teigen 
vi fikk søkt av. 

Det ligger faktisk litt læring i denne 
historien- la hunden sette sine egne 
begrensninger. Ikke gjør det for den.

Det viste seg forresten at sneipen 
inneholdt DNA fra den fornærmede.
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Jeg ankom jobb, pakket hund og 
utstyr inn i bilen og ventet på at 
hundeoppdragene skulle tikke inn 
på løpende bånd. Dette skjedde 
selvfølgelig ikke. Kveldsvakten forløp 
med trafikkulykker og andre diverse 
tulleoppdrag som ikke var utpreget 

spennende for en ny godkjent 
hundefører.  
Jeg hadde allerede innfunnet meg 
med at det ikke ville skje noe 
spennende på dette vaktsettet. Litt 
slukøret og forbannet kjørte jeg ut for 
å trene noe enkel lydighet, som om 

jeg ikke hadde gjort dette nok de siste 
månedene.

Så kom oppdraget! Cirka kl. 21:30 
tikket en litt diffus melding inn til 
politiets operasjonssentral. En person 
hadde ikke møtt til jobb denne 

Første vaktFørste vakt
med godkjent hundmed godkjent hund

18 juni 2018 hadde jeg min første vakt med godkjent patruljehund. 
Jeg kjente at jeg var litt mer forventningsfull på vei til kveldsvakta denne dagen. 
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dagen. Det siste livstegnet personen 
hadde gitt var et bilde av seg selv med 
tursekk på fottur inn til Trollheimen. 
Jeg satte umiddelbart kursen mot 
stedet. WOW! Dette blir faktisk mitt 
første ekte hundeoppdrag!

Det var en tur på cirka to og en halv 
time med utrykningskjøring inklusiv 
fergetur inn til det aktuelle stedet. 
Jeg skal innrømme at jeg stusset 
litt på hele oppdraget da det hadde 
gått så lang tid fra personen skulle 
vært på jobb og til politiet fikk inn 
meldingen om at personen var savnet. 
Jeg tenkte at det måtte ligge en mer 
naturlig forklaring bak dette, kanskje 
vedkommende bare hadde blitt syk 
og ikke meldt fra eller noe sånt? 
Underveis fikk jeg høre at det lokale 
lensmannskontoret hadde opprettet 
KO på en turisthytte i området. 
Hundepatruljer fra Trondheim var 
også på vei. Bilen til den savnede var 
funnet i nærheten av turisthytten, men 
den savnede personen var ikke å se. 

Jeg kjente at pulsen steg litt i det jeg 
nærmet meg området. Dersom det 
var slik at den savnede virkelig var ute 
i området Trollheimen, så begynte vi å 
få dårlig tid. Trollheimen er for øvrig 
et svært stort fjellområde. Det var 
guffet vær og tett tåke i området, noe 
som medførte at det ikke var flyvær 
for seeking og luftambulanse. 

Innsatsleder var lokalkjent i området 
og hadde en vanskelig avgjørelse å ta 
om han skulle sende søkemannskaper 
inn i området, dette på grunn 
av at det er svært dårlig / ingen 
sambandsdekning i området.

Etter kort tid tok innsatsleder 
avgjørelsen på at her var det ikke 
noe annet å gjøre enn å “ta beina 

fatt”. Jeg og hundepatruljen tok 
en liten rådslagning før vi gikk ut. 
Jeg fikk gode tips og råd fra erfarne 
hundekollegaer. 

Heldigvis hadde jeg bunkret opp 
med obligatorisk svele og kaffe på 
fergeturen. Kostholdet var det med 
andre ord ingenting å si på. Som en 
blodtrimmet gaselle steg jeg innover 
Trollheimens herjede stepper, spent 
og usikker på om hund og fører var 
klar for oppgaven.  

Heldigvis hadde innsatsleder beordret 
at alle som skulle ut å søke hadde 
med seg kjentmann fra Røde Kors, 
dette på grunn av HMS, orientering i 
tåken, sambandsdekning mv. 

Vi gikk så hurtig vi klarte inn i det 
vi hadde fått opplyst var det mest 
aktuelle søksområdet. Til fots på vei 
innover Trollheimen så gikk praten 
mellom meg og kjentmann, hvorpå 
han gav meg nødvendig info om 
aktuelt det aktuelle området vi skulle 
søke i. Jeg må erkjenne at jeg skvatt 
litt til da jeg fikk høre at toppen var 
på 1699 m.o.h med en forholdsvis 
lang innpå marsj. 

Svele og karbohydrater

Her skulle karbohydratene fra de to 
svelene på ferga fort få bein og gå 
på. Heldigvis er jeg velsignet med 
en “sexylubben” kropp, slik at jeg 
gjennomførte en indre medisinsk 
mental ROS analyse på egen 
kropp, og mente selv at jeg ikke 
stod i umiddelbar livsfare fra å dø 
av avmagring dersom dette skulle 
vise seg og ta lang tid. Jeg hadde 
selvfølgelig, urutinert som jeg var, 
pakket alt av det nødvendige til 
jobben som skulle gjøres, foruten 

matpakke, Jeg skulle i hvert fall ikke 
gi meg, uansett – sånt gjør bare ikke 
hundeførere hadde jeg fått hørt, og 
jeg skulle ikke bli den første! 

Kveld hadde nå blitt til natt- klokken 
var rundt 04.00. Vi hadde gått en 
god stund. Hunden gikk og “luntet” 
litt foran oss hele veien. Vi kom etter 
hvert inn i et flatere parti. Tåken lå 
fortsatt tett og det var vanskelig å 
skaffe seg en oversikt over området, 
det hadde også begynt og sludde. Det 
var ganske så guffent vær.

Kjentmann holdt seg for det meste på 
stisystemer, mens jeg gikk litt utenfor 
og forsøkte etter beste evne og søke 
på vinden. Så plutselig begynner 
hunden og endre litt adferd. Ikke noe 
voldsomt, men den begynner å ta ut 
større avstand til meg, tar stadig større 
sirkler og halen begynner å gå. 

Jeg tok meg opp til kjentmann og 
sa at jeg stusser litt på hunden nå. 
Kan det være dyr i området? Eller 
driver hunden kanskje bare med tull? 
– Hunden forsvinner bortover det 
flate partiet bortover mot tåkehavet. 
Vi har flere ganger på turen blitt litt 
“støkket” og trodd at vi har funnet 
den savnede, men hver gang er det 
bare en stein. Jeg prøver så godt jeg 
kan og følge med hunden som løper 
inn mot tåken. Ahhh- sikkert bare 
tull og nok en stein tenker jeg… Men 
vi blir stående og se litt nærmere på 
hunden.. og tror du pina meg ikke 
at den savnede ligger på bakken der. 
Jeg kjenner umiddelbart på en stor 
lettelse, den savnede er funnet. Men 
hvordan er tilstanden til den savnede?

Vi tar oss bort til den savnede og ser 
umiddelbart at det ikke står så veldig 
bra til. Den savnede har vært ute i 
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fjellet i ca. 40 timer. Han er nedkjølt, 
snakker usammenhengende og har et 
svært stygt brudd i leggen. 

Samtidig som vi nå prøver å ivareta 
det som nå er en pasient, så må jeg få 
prøvd og varslet om at vi har funn. 
Men det er dårlig dekning i området. 
Dette medfører at jeg må springe opp 
på en topp for å få varslet til OPS om 
status. Jeg gjør en avtale med OPS om 
at jeg med jevne mellomrom kommer 
til å ta meg opp på denne toppen for 
å holde de oppdatert. Jeg ber samtidig 
om at vi må få inn mannskaper, 
eventuelt helikopter for å få fraktet 
pasienten ned fra fjellet. Jeg får da 
beskjed fra OPS om at et bårelag fra 
Røde Kors setter i marsj, men at det 
vil ta timer før de er fremme. Seeking 
vil sette i kurs for å se om de eventuelt 
klarer å komme seg igjennom tåka. 
Min oppfatting ute på stedet er at 
pasientens tilstand forverrer seg mens 
vi er på stedet. Vi spjelker foten etter 
beste evne, samt gir fra oss våre klær 

for å holde pasienten så varm som 
mulig. Jeg springer på nytt opp på 
denne toppen og varsler OPS om 
situasjonen. Tåken ligger fortsatt tett 
og seeking’en er usikker på om de 
klarer å ta seg ned til oss. Så skjer det 
som nesten ikke var til å tro. Tåken 
forsvinner så smått og gir noen små 
glipper med fri sikt. Jeg må si jeg er 
mektig imponert over mannskapet på 
seaking’en, som klarte å navigere seg 
ned til oss. 

Pasienten ble umiddelbart lagt i en 
slags vamepose og fraktet om bord. 
Jeg antar at legen på seekingen så det 
på oss, at vi var litt slakke i draget… 
og da han sa følgende “ har dåkk itj 
løst på skyss ned eller har dåkk tænkt 
å gå ned sjøl?” så var vi svært rask 
med å komme oss inn i Seeking’en. 

Vi ble satt av ved KO og fikk oss 
matbit der. Jeg var fortsatt høy på 
adrenalin, denne personen tror jeg 
faktisk at vi berget livet til husker jeg 

at jeg tenkte. En mektig opplevelse 
som jeg kommer til å ha med meg 
hele livet. 

Vi hadde en liten debrifing med 
de frivillige. Jeg må få berømme 
de frivillige som var med i denne 
aksjonen. Skikkelige fjellvante og 
lokalkjente personer fra Røde Kors. 
Det skal man aldri undervurdere.   
Jeg ankom politistasjonen ved 
lunsjtider neste morgen. Jeg 
konkluderte på vei inn mot 
politistasjonen at det å være 
hundefører må være verdens beste 
jobb. 

Så kjære nye hundeførere, det er 
faktisk sant det instruktørene sier når 
du står med godkjent hund på Sæther. 
Vær klar – det kan bli oppdrag på 
første vakt. PS: Husk matpakke. 
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Tusen takk for  
din investering 
i nærmiljøet

i 2019!

Vi ønsker 
deg og dine 

en riktig 
 

God Jul
og et

Godt Nytt År!

med vennlig hilsen oss i 
Tjenestehundens Hverdag 

og Politihunden
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NEW ZEALAND NEW ZEALAND 
POLICE DOG CENTERPOLICE DOG CENTER

Reisebrev 
I løpet av januar og februar har jeg og min kone vært på en to måneders rundreise på New 

Zealand. Vi var så heldige å få låne en sprek 6 sylindret Toyota fra vår svigerdatters firma på store 
deler av turen (De sponset sågar bensin på store deler av turen) Hva er vel da mer naturlig for en 
aldrene forhenværende hundefører enn å besøke nasjonens hundesenter ? New Zealands befolkning 
er internasjonal så det holder, folk av alle nasjoner har bosatt seg på denne grønne øya og vennlige 

mottagelser får du over alt. Stopp – spør – snakk og alle er særdeles hjelpsomme. 

- AV BØRGE STEINSLAND, (HUNDEEIER – DANSK/SVENSK GÅRDSHUND) -
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Da vi nærmet oss Wellington syd
på nordøya ringte jeg til New Zealand 
Police Dog Center og uten forbehold 
var en avtale om besøk i orden. 
Senteret ligger i DANTE ROAD, 
Dante var NZ første Politihund i 
1956 tatt med fra England av to 
erfarne hundeførere derfra. De var 
med å bygget opp stedet både med 
bygninger og la grunnlaget for landets 
politihundetjeneste.

Da porten inn til senteret ble åpnet 
ble jeg møtt av en kvinnelig sekretær 
som selvfølgelig hadde norsk far. 
Leder av søkshundene Al Campbell 
tok imot meg slik gamle hundeførere 
gjør – som om vi hadde kjent 
hverandre i lang tid. Vi var av samme 
årgang (1955 modell) men han hadde 
beholdt barten og den fysiske formen.  
AL hadde som hundefører hatt ett 
par Politihunder før han gikk over til 
søkshunder og hadde ansvar for disse 
på senteret. 

Al Campbell- unghunder klar for 
trening – Al skal fortsette i jobben til 
han er 65. Engasjert og meget erfaren 
hundemann.

Senteret har sitt eget oppdretts-
program og bruker schæfere som 
patruljehunder. Deres egne hunder går 
inn i avlen og de har 56 % av valpene 
som blir til ferdige tjenestehunder, ett 
meget høyt og bra resultat som mange 
andre kunne lære av. Senteret og Al 
har også ansvar for å levere og holde 
søkshunder på øyer i «nærheten»- 
Cook Island-Fidji -Samoa osv. Da 
en god del av nark-import går via 
disse øyene. Hvalpene som fødes på 
senteret blir satt ut til forverter og 
politifolk som vil bli hundeførere må 
ha vært forvert for minst en hund 
før de kan søke seg inn og få tilført 
egen hund. Ute i distriktene er det 
egne instruktører som følger opp 
unghundfører og så er det med jevne 
mellomrom inn på kurs. 

Senteret har også samarbeid med 
øvrige etater – toll – fly – forsvar på 
søkshundene, men senteret drives av 
Politiet. 

I løpet av samtalene med Al viser det 
seg at treningsmetoder og filosofi 
er svært lik slik det som er i Norge, 
program er svært likt. De legger mye 
vekt på ro under trening og gir ingen 
respons dersom hundene viser for 
stort engasjement før de skal, da er 
det tilbake i buret. 



24    –    POLITIHUNDEN 4 - 2019

En gruppe med unghundførere  under 
ledelse av ny instruktør. Relativt korte 
økter hvor ro og kontroll ble lagt stor 
vekt på. 

Senteret har en egen vegg med navn 
på hunder som har omkommet i 
tjeneste. Det er også en liten egen 
minnelund hvor noen eldre hunder 
som er gått bort ligger.

Senteret legger stor vekt på historien 
rundt politihundetjenesten og 
sermonien for nye hundeførere er 
viktig og de legger stor vekt på denne 
delen for nye hundeførere. 
 

Senteret har sine egne transportbiler 
hvor hengere er vanlig, nå 
skal disse fornyes med bedre 
luftemuligheter(aircond.) 

Senteret ligger bare en kort 26 timers 
reise borte, så ta gjerne en tur til New 
Zealand, ta den om vinteren, sol-
varme lange strender-ta en prat med 

folk du treffer tilfeldig og bli kjent 
med landet. New Zealand er ett land 
for opplevelser.

På vei opp Arthurs Pass, ca 1100 
m.o.h. traff jeg Patrick, erfaren jeger 
og det ble en Gems i sekken, skar 
ut ytrefileet som ble middag 2 dager 
senere. (320 m, 45 grader opp)
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Midt i hundetreninga fikk jeg 
telefon fra operasjonssentralen 
med beskjed om at det var meldt 
om en savnet kvinne med psykisk 
utviklingshemming. Hun hadde 
vært på en skogstur sammen med 
en gruppe og kommet seg bort fra 
denne gruppen. Det var ønskelig at 
jeg møtte lederen for denne gruppen 
på en parkeringsplass slik at jeg 
kunne få mer om oppdraget her. 
Heldigvis var ikke dette veldig langt 
fra der vi faktisk var på trening denne 
dagen og jeg kunne derfor møte 
kontaktpersonen kun kort tid etter.

Da jeg møtte kontaktpersonen, fikk 
jeg vite at de var en gruppe som 
hadde gått tur i skogen til et sted 
de pleide å gå tur til. På dette stedet 
var det en gapahuk og de hadde gått 
hit tidlig på formiddagen. De hadde 
oppholdt seg i området en god stund 
da de plutselig oppdaget at kvinnen 
var borte fra dem. Det viste seg at 
denne kvinnen hadde oppholdt 

seg sammen med en av de andre 
i gruppen da hun plutselig hadde 
begynt å gå ut i skogen. Den andre 
personen hun hadde vært sammen 
med, hadde ikke klart å gi noen klar 
retning kvinnen hadde gått i og resten 
av gruppen hadde derfor begynt å 
leite rundt i skogen etter henne. Det 
var uvisst hvorfor kvinnen plutselig 
hadde gått ut i skogen.

Jeg tok fram kart over området og fikk 
vist på kartet hvor gapahuken var. Det 
viste seg da at denne lå ganske langt 
inn i skogen og at eneste mulighet for 
å komme seg inn til området var til 
fots. Da jeg spurte kontaktpersonen 
om hvor de andre i gruppen befant 
seg, fikk jeg til svar at de fortsatt var i 
området ved gapahuken og lette etter 
kvinnen. Samtidig med dette var det 
flere andre hundepatruljer på vei for 
å bistå i søket. Jeg ga derfor beskjed 
om at jeg ønsket at de som var igjen 
inne i skogen samlet resten av gruppa 
og begynte å gå ut av skogen slik at 

det blei lettere å søke for hundene. 
Samtidig fikk vi en av lederne i 
gruppa til å bli igjen ved gapahuken i 
tilfelle kvinnen skulle komme tilbake 
dit.

Samtidig som jeg begynte å gå inn 
i skogen med hunden min, ba jeg 
operasjonssentralen om å kontakte 
politihelikopteret for bistand i søket. 
Det blei også bedt om bistand fra de 
frivillige redningsorganisasjonene. 
Videre organiserte vi hvordan vi 
skulle fordele søket mellom oss som 
kom med politihunder og vi blei 
enige i at jeg som kom først skulle 
starte et søk der kvinnen sist var sett.

Inn i området
På vei inn til området, møtte jeg 
resten av gruppa som da var på vei ut 
av skogen. Samtidig begynte det å gå 
opp for meg at det faktisk var ganske 
langt inn til gapahuken og at det var 
potensielt store skogsområder som 
kvinnen kunne være i.

REDNINGSOPPDRAG REDNINGSOPPDRAG 
MED LYKKELIG SLUTTMED LYKKELIG SLUTT

I et stort distrikt skal det noen ganger være flaks at man er på rett sted til rett tid. 
Dette oppdraget hadde jeg for en del år siden. Vi var på hundetrening et helt annet sted i distriktet 

enn det vi vanligvis pleier å være. Det var en solfylt formiddag på høsten en gang. 
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Da vi etter en stund kom fram til 
gapahuken, møtte jeg personen som 
hadde blitt igjen her. Hun viste meg 
hvor den savnede kvinnen sist var sett 
og i hvilken retning de mente hun 
hadde gått. Jeg begynte å søke her 
og innover i skogsområdet på denne 
siden av stien. Jeg fikk beskjed om 
at gruppa som den savnede kvinnen 
hadde vært sammen med hadde lett 
en del i området her og det var derfor 
ikke lett å få noen sporutgang på 
dette stedet. Jeg besluttet fort at jeg 
skulle søke av nærområdet ganske 
raskt og så komme meg lenger ut 
i skogen for å eventuelt finne spor 
utenfor der gruppa hadde lett etter 
kvinnen. Stedet kvinnen sist var sett 
var i bunnen av en liten ås og jeg satte 
toppen av denne åsen som en “grense” 
for hvor jeg skulle starte et sporsøk.

Da jeg var på toppen av åsen, startet 
jeg et sporsøk på langs her. Etter en 

liten stund begynte hunden å søke 
innover i skogen og jeg oppfattet det 
som om at den hadde fått spor av 
noe. Politihelikopteret hadde på dette 
tidspunktet kommet til søksområdet 
og jeg meldte på sambandet at jeg 
muligens hadde et spor og i hvilken 
retning dette gikk. Helikopteret 
begynte da å søke i området i forkant 
av der jeg gikk. 

Løfter på snuten
Hunden begynte etter hvert å få 
ganske bra fart i sporet og jeg måtte 
løpe etter den. Jeg meldte hele tida 
posisjoner til helikopteret og etter 
hvert så jeg at vi var i retning av å gå 
nedover i terrenget igjen. Hunden 
begynte plutselig å løfte på snuta og 
løp ganske målrettet nedover mot 
en tett granskog i hellinga nedover 
åsen. Rett over denne granskogen 
lå politihelikopteret og søkte. Jeg 
meldte at det trolig var folk i denne 

granskogen på bakgrunn av hvordan 
jeg oppfattet hunden. 

Da vi kom ned til granskogen, 
skimtet jeg en kvinne under trærne. 
Jeg bant opp hunden og tok meg ned 
til kvinnen og fikk bekreftet at dette 
var henne vi lette etter. Hun var sliten 
og jeg måtte hjelpe henne opp på 
toppen av åsen igjen. Det var ikke tvil 
om at kvinnen var takknemlig for å 
bli funnet og det vanket en god klem 
på hundeføreren da vi endelig var på 
toppen av åsen igjen. 

Vi var nå langt inne i terrenget og 
kvinnen var ikke sein om å takke 
ja til å bli fraktet ut av området 
med helikopteret. Vi fant egnet 
landingsplass, og da kvinnen var vel 
inne i helikopteret, blei jeg spurt om 
ikke jeg også ønsket å bli flydd ut av 
området også. Det tilbudet takket jeg 
pent ja takk til…….
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TRE UKERS HOSPITERING
SOM HUNDEFØRER

HOS SYSSELMANNEN PÅ SVALBARD
Et slags reisebrev

- AV EOS OG JOHAN. -
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INNLEDNING:
Senhøsten 2018 sendte 
Politidirektoratet, POD, ut søknad 
om to ledige hospiteringsstillinger 
for lavinegodkjente politihunder hos 
Sysselmannen på Svalbard. Dette 
skulle være et prøveprosjekt for å 
styrke beredskapen hos Sysselmannen 
i forhold til lavinehund, samtidig 
skulle hundefører få styrket sin 
kompetanse innen vintertjeneste. 
Hospiteringen skulle skje over 2 
perioder, fordelt på 3 uker fra midten 
av februar til slutten av mars 2019. 
Tidsrommet for hospiteringen 
gjenspeilet tidsperioden på året 
hvor skredfare og turistutfart 
erfaringsmessig er stor. 
Bakgrunnen for prøveprosjektet var at 
det har gått flere snøskred på Svalbard, 
uten at Sysselmannen har hatt tilgang 
til godkjent lavinehund. De har i slike 
situasjoner hentet lavinehund(er) 
fra Tromsø - noe som medfører flere 
timers venting. Skulle et snøskred gå 
og folk bli tatt, teller hvert sekund! 
Mest alvorlige hendelse skjedde i 
2015 hvor to personer omkom i et 
snøskred som feide med seg flere 
boliger fra nordvestsiden av fjellet 
“Sukkertoppen” i Longyearbyen. 
Siden denne tragiske hendelsen 
inntraff har det jevnlig gått snøskred. 
Siste skred av betydning var like før 
jul 2018, heldigvis ble ingen personer 
tatt i dette skredet. At topografien på 
Svalbard er slik den er, med bratte 
fjellsider uten vegetasjon i et arktisk, 
snørikt klima - medfører i seg selv stor 
fare for snøskred. 
Jeg bestemte meg for å søke på en 
av de to hospiteringstillingene, da 
jeg ønsket å kunne bidra med min 
godkjente lavinehund/patruljehund 
“Eos”. Stor var gleden, da jeg i 
desember 2018 fikk melding om 
at jeg var tatt ut til å hospitere ved 

sysselmannskontoret i mars 2019. 
Kollega og hundefører Arild med sin 
lavinehund/narkotikahund, “Albert”, 
ved Innlandet politidistrikt skulle 
hospitere i første periode.

GEOGRAFI:   
Svalbard er en norsk øygruppe i 
Arktis, og ligger omtrent midt mellom 
fastlands Norge og Nordpolen. 
Svalbard består av flere større øyer 
hvorav Spitsbergen er størst, etterfulgt 
av Nordaustlandet, Edgeøya og 
Barentsøya m.fl. Longyearbyen 
med ca. 2300 innbyggere er 
administrasjonssenter for øygruppen 
og ligger innerst i Adventfjorden på 
øya Spitsbergen. Nest største stedet er 
Barentsburg med ca. 450 innbyggere 
– hovedsakelig russere og ukrainere. 
Barentsburg ligger omtrent 40 km 
sørvest for Longyearbyen. Størrelsen 
på øygruppen er omtrent som hele 
Sør-Norge, sør for Trondheim og ned 
til Danmark - om en tar med øyene 
Hopen og Bjørnøya. 

HISTORIE:
Øyene som i dag utgjør Svalbard 
ble først tatt i bruk som baser for 
hvalfangst i det 16. og 17. århundre, 
men ble senere forlatt. På begynnelsen 
av 1900 tallet begynte gruvedriften av 
kull, noe som førte til at flere samfunn 
og nasjonaliteter etablerte seg på 
Svalbard. Navnet Longyearbyen er 
etter dens grunnlegger John Munroe 
Longyear, som var den største eieren i 
det amerikanske gruveselskapet Arctic 
Coal Company som etablerte seg i 
Longyearbyen i 1906. Store Norske 
Spitsbergen kullkompani kjøpte 
imidlertid stedet/gruvene tilbake i 
1916. 
Svalbardtraktaten av 1920 ble 
underskrevet i Paris, her deltok flere 
land som følge av fredsforhandlinger 
etter første verdenskrig. 
Svalbardtraktaten er også kaldt 
Paris traktaten og anerkjente norsk 
overhøyhet på Svalbard. Først i 
Svalbardloven av 1925 ble traktatens 
bestemmelser nedfelt i norsk lov, hvor 
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kongerike Norge skulle håndheve 
suverenitets og myndighetsutøvelse på 
øygruppen.
    
FORBREDELSER:
Før avreise måtte jeg re-godkjenne 
Eos, siden det var to år siden jeg 
godkjente han som lavinehund. Både 
patruljehunder/narkotikahunder, med 
tilleggsutdannelse, må re-sertifiseres 
hvert 2 år. Regodkjenningen ble 
gjennomført etter en uke med 
lavinetrening i Røldal i uke 5 / 2019. 
Eos bestod re-godkjenningen, så første 
hinder var passert. 
I tillegg er vaksinering av hund en 
omstendelig prosess siden Svalbard 
er å anse som et tredjeland, ikke en 
del av EØS-avtalen. Hundefører / 
eier må søke om innførselstillatelse av 
hund til Mattilsynet, hvor det stilles 
krav til: gyldig rabies vaksinasjon 
med foreliggende blodprøveresultat, 
identitetsmerking, hundepass, gyldig 
valpesyke vaksinasjon, behandling 
mot ektoparasitter som lopper, flått 

og lus før overføring til Svalbard. Ved 
retur til fastlands Norge, stilles det 
krav til bendelorm kur 1 - 5 dager før 
utreise som skal føres i hundepass. 
Jeg fikk i hjemmelekse med å lese 
meg opp på de mest alminnelige 
instruksene v/sysselmannskontoret før 
ankomst. Noe som etter midt skjønn 
medførte bedre forståelse/bevissthet 
omkring arbeidsoppgaver allerede før 
jeg møtte ved Sysselmannskontoret. 

At jeg i tillegg fikk oversendt en 
tentativ plan før jeg reiste til Svalbard 
likte jeg veldig godt. Planen var 
naturlig i forhold til en pedagogisk 
korrekt rekkefølge, hvor den første 
uken ville bestå av: mottak/henting på 
flyplassen, innlosjering i egen leilighet 
med hunden, tildeling av egen bil, 
utlevering av nøkler, adgangskort, 
våpen, skytebanetjeneste, info om 
Sysselmannen, helikoptertjeneste 
og utlevering av snøscooter. 
Den andre uken ville bestå av å 
medvirke til trening og avvikling 

av godkjenningsprøver for 11 nye 
lavinehunder i regi av Politihøgskolen. 
Siste og tredje uke, var mer fleksibel 
i forhold til å kunne være med på 
vaktoppdrag og evt. bidra ut fra egen 
kompetanse, ønske og erfaring. 

SYSSELMANNEN:
Organisering: 
Sysselmannen på Svalbard er 
regjeringens øverste representant på 
øygruppen og har samme myndighet 
som fylkesmann, politimester og 
“notarius publicus”. Stillingen 
er i dag besatt av sysselkvinne 
Kjerstin Askholt. Alle stillingene 
ved sysselmannskontoret er 
åremålsstillinger, og gjelder for så vel 
for sysselmann, politiansatte og sivile. 
Sysselmannskontoret holder til 
i moderne og tidsriktige lokaler 
på en overhøyde med utsikt over 
Longyearbyen, fjellet Sukkertoppen 
og Adventfjorden. Lokalene fremstår 
som moderne og praktiske etter sist 
modernisering i 2014. 
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Organiseringen hos sysselmannen 
er spesiell i Norsk sammenheng 
og består av totalt ca 40 stillinger 
fordelt på miljøvernavdeling, 
politiavdeling og flere fagfelt/områder. 
I tillegg kommer en stab underlagt 
assisterende sysselmann som jobber 
på tvers av avdelingene. I to måneder 
i vintersesongen (mars-april) og i 
sommerhalvåret blir bemanningen 
styrket ytterligere med ekstra 
sysselmannsbetjenter og feltinspektører, 
som utgjør et felt-lag, og blir 
utstasjonert som sysselmannskontorets 
forlengede øyne / armer.   

TRANSPORTRESSURSER:
Som ny ankommet til 
Sysselmannskontoret blir en raskt 
overveldet over hvor mange og store 
transportressurser sysselmannen 
disponerer. Sysselmannen disponerer to 
avanserte redningshelikopter av typen 
Eurocopter Super Puma som driftes av 
Lufttransport A/S. 
Disse helikoptrene står til 

disposisjon på kort varsel 24/7 og 
er tilpasset flygning i sterk kulde. 
Redningshelikoptrene er allsidige og 
utnyttes på en forbilledlig måte og er 
helt nødvendige i forhold til troverdige 
i et beredskapsmessig perspektiv sett 
hen til de avstandene som øygruppen 
og havområdene her utgjør! 
Sysselmannen disponerer en 
spesialbygd båt “M/S Polarsyssel”. 
Båten er 88 meter lang og minner 
av utseende om et forsyningsskip 
i oljebransjen, med unntak av det 
store helikopterdekket på akterdelen. 
Båten har lugarkapasitet til 43 + 
et mannskap på 9. Ved en kritisk 
hendelse kan skipet ta om bord 200 
personer. I tillegg er Polarsyssel utstyrt 
med sykestue, røykdykkerutstyr, 
vannkanoner / brannslukking, kraner 
og har oljevernutstyr og tankkapasitet 
til å ta opp 1500 kubikkmeter, 
dvs. 1,5 millioner liter med olje / 
diesel. Jeg har således god forståelse 
for at sysselmannen arbeider for 
å få Polarsyssel i drift hele året - i 

motsetning til nå å gå i vinteropplag. 
I tillegg disponerer sysselmannen 
beltevogn. Den siste beltevogna 
er robust og komfortabel med 
god fremkommelighet og 
transportkapasitet. Noe jeg selv fikk 
erfare i en forrykende snøstorm hvor vi 
var ute og gravde snøhuler. Beltevogn 
blir nyttet som fremskutt KO evt. 
til transport når det ikke er flyvær. I 
tillegg har sysselmannen flere småbåter, 
ofte benevnt som Rib-båter med doble 
motorer som nyttes av feltinspektørene 
i sommerhalvåret. 
I tillegg har nesten alle ved 
sysselmannskontoret egne biler og 
snøskutere. Ifølge bilmekaniker Arild 
ved sysselmannskontoret så var det 
alltid, med vekt på alltid mye å gjøre! 
Måten han sa dette på underbygget 
hans troverdighet.   

BEREDSKAP: 
Min viktigste funksjon var å ivareta 
den beredskapsmessige funksjonen 
som hundefører med godkjent 
lavinehund, dernest som operativ 
polititjenesteperson ble det forventet 
at jeg skulle være en tilgjengelig og 
gripbar ressurs. Det gikk ikke noe 
skred mens vi var hos sysselmannen.   

Samtrening med Norske Rednings 
Hunder – NRH
Jeg oppfattet det med samtrening 
med en sivil hundegruppe under 
NRH - Svalbard til å være en viktig 
arbeidsoppgave. I forhold til både 
vedlikeholdstrening av egen hund 
og mot lavineberedskapen - tilfelle 
rele snøskred. Dernest var det viktig 
for meg å lære, inspirere / involvere 
NRH hundeførere og forklare 
hvorfor vi gjør som vi gjør under 
innlæring av lavinehund. Slik at 
medlemmene selv kan trene målrettet 
og selvstendig etter at jeg hadde reist 
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hjem. Her var det viktig å utveksle og 
formidle egenerfaring av “innlæring 
av lavinehund” og bakenforliggende 
årsaker til hvorfor vi trener slik vi 
gjør. Det var stor spredning i nivå 
på hundene og i motsetning til 
politihundene, så var disse hundene 
ikke selektert til å være lavinehunder 
men kjøpt inn som familiehunder.   

Oppsynsturer:
Jeg var heldig å få være med på noen 
snøscooterturer. Dette bestod av alt 
fra transport av ved til Fredheim, 
oppsynstur og en “spor tur”. Dette 
var veldig interessant og favner inn 
under det å skaffe vinterkompetanse til 
hundefører. I praksis medførte dette å 
kjøre scooter under krevende forhold 
ved hjelp av GPS, til å veilede turister 
i forhold til observasjon av isbjørn v/
Fredheim. (Turistene skal ikke forstyrre 
eller oppsøke isbjørn.) 

Vi kom også over en snøscooter ulykke 
hvor en scooter med henger hadde 

kjørt ned et stup på 10 meter, under 
krevende forhold / “flatt-lys” også 
kaldt “whiteout”. En spor tur består i 
å kjøre opp nye/ferske spor som lagres 
på GPSen under gode værforhold - 
spesielt på breene hvor isen hele tiden 
er i endring og sprekker kan dannes.   

PHS – lavineutdanning:
I min uke 2 ble det gjennomført 
trening og eksamenssøk for 11 nye 
hundeekvipasjer som gjennomførte 
modul II v/Politihøgskolens vinter- 
lavineutdanning. Jeg ble involvert 
og aktiv deltagende i dette og fikk 
gjennomført søk med egen hund. I 
tillegg fikk jeg være bidragsyter/hjelper 
i henhold til praktiske oppgaver, dette 
var meningsfullt og positivt og gikk 
på alt fra å kjøre snøscooter, grave 
groper, kunne observere eksamenssøk 
o.l. Dette går direkte inn på grunnlaget 
for hospiteringsordningen samt det å 
kunne spisse egenkompetanse i forhold 
til hundetrening og lavineberedskap. 
NB! alle 11 ekvipasjene som var oppe 

til eksamen bestod, ikke uventet, med 
glans.    

Vakt – beredskap og et giftemål:)
I min uke 3 fikk jeg anledning 
til å koble meg på “vanlige” 
vaktoppdrag innenfor kontortiden 
hos sysselmannen. Oppdragene 
bestod blant annet av: å bistå ved 
blodprøve av russisk statsborger tatt for 
promillekjøring, avliving av rein bitt 
av løshund, rekognosering i forhold 
til VIP besøk hos KSAT mv. Ingen 
store oppdrag, men allikevel positivt 
å kunne få anledning til å bistå og 
bivåne. Hadde hospiteringsperioden 
strekt seg over flere uker ville det, vært 
naturlig og fått bistå ved utførsel av 
vaktoppdrag utenom kontortid.
    
I min siste uke av hospiterings-
perioden, ble jeg spurt om å 
være vitne under en vielse ved 
sysselmannskontoret. Dette kunne jeg 
ikke takke nei til og en veldig kjekk og 
hyggelig arbeidsoppgave ;-)
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I løpet av hospiteringsperioden fikk 
jeg også knyttet kontakter med Røde 
Kors i Longyearbyen og Polarflokken 
barnehage. Dette medførte at jeg 
fikk anledning til å holde foredrag 
om “redningsaksjoner sett fra en 
hundeførers ståsted” hos Longyearbyen 
Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg fikk 
jeg avviklet et barnehagebesøk med 
tjenestehunden Eos i Polarflokken 
barnehage. Her ble det eventyrstund 
og hundeoppvisning med PowerPoint 
presentasjon om politihunden “Petter 
og John”. Slike tiltak bidrar til positiv 
omdømmebygging for sysselmann og 
politi, men baserte seg på eget initiativ. 
Tre uker hos Sysselmannen gikk 
utrolig raskt og ikke en dag var lik. 
I tillegg var arbeidsdagene både 

interessante og lærerike. Jeg ble i 
tillegg ivaretatt på en forbilledlig 
måte av alle som jobbet ved 
sysselmannskontoret. Jeg lot 
meg også imponere over hvor 
godt samholdet var på tvers 
av de forskjellige avdelingene 
hos sysselmannen. Men, alt 
har som kjent sin tid - så 
også min hospiteringstid hos 
sysselmannen på Svalbard.

Til dere som tenker på å søke 
på hospiteringsordninger, ikke 
tenkt på det: “Just do it”.
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Tyver på byturTyver på bytur
Tidlig en morgen, før min makker og jeg hadde kommet på jobb, 

hadde følgende scenario utspilt seg på utsiden av en bydel i Kristiansand: 

- av Trond Cato, Agder Hund Alvin -
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En kjenning av politiet fra en helt 
annen kant av distriktet hadde rotet 
seg ned til byen for å grave etter gull. 
Han hadde funnet seg en bolig som 
lå litt for seg selv og som så sånn 
passe forlatt ut, slik at han kunne 
gjøre jobben sin i ro og mak uten 
forstyrrelser. Den eldre mannen som 
bodde i huset hadde ringt politiet med 
en gang han hørte ruta knuse og mine 
kolleger hadde pågrepet tyven før han 
hadde rukket å komme seg inn. 

Et par-tre timer etter morgenparolen 
ble vi bedt om å kjøre til et 
stort garasjeanlegg under et lite 
forretningssenter. Der møtte vi en 
frustrert misjonær som fortalte at 
hans organisasjon disponerte et 
lager inne i garasjeanlegget, hvor det 
hadde vært ikke-misjonærer inne i 
løpet av det siste døgnet og tatt med 
seg en haug med reklameartikler for 
misjonsforbundet, en TV og diverse 
andre gjenstander. Det er altså trange 
kår for de som går med en misjonær i 
magen i disse dager.

Midt imellom åstedet fra 
morgenkvisten og det nye åstedet er 
det plassert en rekke med boenheter 
som blant annet huser endel av 
våre kjente vinningskriminelle 
Etter at vi hadde gjort oss ferdige 
med åstedsundersøkelsen og fått de 
opplysningene vi trengte, bestemte 
jeg meg for å gå ruta mot de nevnte 
boligene sammen med hunden. 
Selv om tidsrommet for udåden 
var temmelig uklart og området 
sterkt trafikkert, både av biler og 
fotgjengere, så kunne vi ha flaks og 
finne et godsdepot i nærheten og 
kanskje gå et spor derfra. 

Makkeren min pakket inn utstyr 
i bilen og gav tilbakemelding til 

operasjonssentralen mens jeg begynte 
på lufteturen med hunden. Etter å 
ha spankulert noen hundre meter på 
veien langs sjøen, befant vi oss under 
broa til E-18. Da hadde bikkja dritt, 
markert på samtlige lyktestolper og 
badet fire ganger. 

Mellom motorveien og oss var det 
kun ei bratt steinrøys, og steinrøysa 
hadde pyntet seg med en busk. En 
busk som var ganske stor, men som 
ellers bar preg av å ha svelget noen 
tonn med eksos og svevestøv. Da 
vi passerte på nedsiden av busken, 
som var ca. 15-20 meter opp mot 
broen - var hunden på vei mot neste 
lyktestolpe. Plutselig gikk snuten 
opp og han kastet seg av gårde 
i voldsomme klyv opp mot den 
standhaftige busken. Hunden halset, 
og jeg tenkte at vi kanskje hadde 
funnet noe gods som misjonærspirene 
hadde kastet fra seg på tur opp 

mot hovedveien. Men etter et par 
sekunder kom det frem en sliten og 
svært forkommen mann. 

Plukker søppel
Samtalen mellom oss gikk som følger: 
Meg: «Jøss, sitter du her?» 
Han: «Ja, jeg plukker søppel»
Meg: «Åja»
Han: «Ja, folk kaster fra seg så mye rart 
fra veien akkurat her, skjønner du»
Meg (mens hunden markerer på noe 
tyvgods): «Ja, jeg ser det. Noe av det 
som folk har kastet fra seg, og som 
har samlet seg akkurat her, mistenker 
jeg at stammer fra et innbrudd i 
nærheten her»
Han: «Hmmm - det var rart. Det vet 
jeg ikke så mye om»
Meg: «Nei vel, men du vet ikke om 
noen som har mer kjennskap til dette 
enn deg, da?»
Han: «Jo, men de forlot meg for noen 
timer siden»

Min makker, som nettopp hadde 
kommet til stedet, overtok samtalen 
med den frivillige søppelplukkeren 
mens jeg belønnet hunden og satte 
ham i bilen. Samtalen bar frukter: 
Det viste seg at han hadde kommet 
til Kristiansand sammen med en 
kamerat, nemlig mannen som lå 
og sov i arresten hos oss etter et 
mislykket innbruddsforsøk på 
morgenkvisten.  

De to hadde vært på besøk hos 
en bekjent han ikke ønsket å 
navngi, men han kunne si såpass at 
vedkommende bodde i nærheten. Vi 
kjørte sammen med en annen patrulje 
opp til «nærheten», og på utsiden av 
den ene leiligheten stod det jaggu ei 
handlevogn fra Meny - som holder 
til i samme bygg som lageret hvor 
innbruddet hadde funnet sted. 

Min hodelykt 
hadde nemlig flakset 

like høyt og langt 
som tingene til 
syklisten under 
sammenstøtet, 
viste det seg. 
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Ved siden av og generelt overalt rundt 
inngangen lå det diverse reklameartikler 
fra Misjonsforbundet. Det syntes vi var 
såpass påfallende at vi banket på døren 
til det som viste seg å være den tredje 
gjerningspersonen. Inne i leiligheten 
fant vi resten av godset, sammen med 
sekken og telefonen til han som allerede 
satt i arresten. 

To dager senere

KLUBBHUSET
Man kan si at vi deler Kristiansand inn 
i fire deler: Vest, øst, midt og nord. 
Vi er nemlig nesten så langt syd vi 
kommer. Om vi snur oss mot sjølukta, 
er det bare palmer og endeløse strender 
så langt øyet rekker. Vi blir litt trøtte av 
det, egentlig. Prøv selv å tenke dere å 
bo på en plass hvor vannet er så varmt 
at man aldri får kjølt seg ordentlig 
ned. For ikke å snakke om solkrem. 
Solkrem er dyrt for en familie på fem. 
Vi har faktisk en app som viser dagens 
solkrempriser. Der kan man spare 

mange tusenlapper i løpet av året. 

Men altså; to dager senere, ganske sent 
på lørdagskvelden, befant vi oss i et 
kattefritt område på østsiden av byen 
for å lufte hunden. Den hadde badet og 
selvfølgelig flakset etter en katt, da det 
ble lest ut en 98-melding fra ops´en om 
pågående innbrudd i et klubbhus til en 
idrettsforening på østsiden av byen.

Vi var ikke så langt unna da vi kastet 
oss i bilen og jeg kunne fornøyd 
konstatere at vi kom til å være første 
patruljen på stedet. Vekter var der 
allerede og observerte (ingenting) fra 
avstand. 

De første meldingene fortalte oss 
at det var minst en gjerningsperson 
inne i kiosken i klubbhuset. 
Vedkommende hadde knust et 
glass ved inngangspartiet og en 
eller flere personer var å se på 
videoovervåkningen. I og med at 
det nesten ikke var mulig å få mer 

diffus melding angående antall 
gjerningspersoner enn dette, forberedte 
vi oss på at det kunne være flere på 
stedet. 
Den eneste kjøreveien inn til 
idrettsanlegget er en lang, rett og 
oversiktlig strekning, så det ville være 
lett for tyvene å observere oss på vei 
inn. Derfor slo vi av alt av lys da vi 
nærmet oss stedet. 

SYKKEL OG JULETRE
I enden av sletta så vi en mørk skikkelse 
på en sykkel. Sykkelen var som et 
juletre. Det hang bager, poser og nips 
overalt. Syklisten hadde tydeligvis 
svært dårlig tid, for han tråkket det han 
hadde bort fra klubbhuset. Da vi slo på 
kjørelysene og blinket med de blå, fikk 
han enda dårligere tid. 

Han la seg godt ut på kanten av veien, 
krummet nakken og ga på det han 
hadde. Vi hadde ikke rekt å stanse helt 
opp før jeg galant vraltet meg ut av 
bilen og ropte: «Politi, stans!». Akkurat 
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som de gjør på film. Og akkurat 
som om det skulle få noen til å skifte 
mening i en sådan stund. 

Syklisten fortsatte å trø pedalene 
det han var god for. Så jeg fant ut at 
tilstedeværelse og kommunikasjon 
ikke var tilstrekkelig og tok løpefart og 
taklet ham med alle kiloene jeg hadde. 
Tyven, sykkelen og all ballasten fløy til 
alle kanter. Makkeren min fikk kontroll 
på ham, mens jeg hentet hunden og løp 
videre mot åstedet. 

På vei til klubbhuset møtte jeg 
vekteren. Han virket ikke videre 
stresset, og smilte mens han sa: «Godt 
jobbet - dere fikk ham». Jeg spurte 
om de var helt sikre på om det kun 
var snakk om en gjerningsperson. Det 
var de jo egentlig ikke, så jeg tok med 
meg lommelykta hans og fortsatte mot 
stedet. Min hodelykt hadde nemlig 
flakset like høyt og langt som tingene 
til syklisten under sammenstøtet, viste 
det seg. 

Bikkja dro noe inni gledens i lina, så 
alt jeg trengte å gjøre var å løfte beina 
med ekstremt høy frekvens, helt til vi 
var fremme ved et lite skogholt bak 
klubbhuset. 

Der markerte hunden først på et 
uåpnet pengeskrin, før vi gikk videre 
og fant et titalls uåpnede brusflasker 
og diverse andre kioskvarer spredt 
rundt omkring. Bikkja var overalt. 
Skal jeg forteller hva mer som var 
overalt? Busker! Små, klebrige busker 
er som magneter på alle typer sporliner, 
spesielt når man går reelle spor. Jeg 
skal ikke legge skjul på at selv jeg - en 
sindig sørlending - nesten ble litt 
irritert da sporlina hang seg fast i den 
syvogtyvende busken. Alle hundeførere 
kjenner igjen den følelsen.

Hunden gikk spor ut av skogholtet 
sammen med 8-9 busker som fortsatt 
hang til pynt i enden av lina, og vi 
endte på asfalt - like ved der vi først 
fant pengeskrinet. 

Der den allerede pågrepne tyven hadde 
syklet til venstre, dro hunden oss nå til 
høyre. Jeg var helt sikker på at vi gikk 
spor, og at det var relativt ferskt selv 
om vi hadde brukt unødig mye tid på å 
finne brusflasker, busker og annet nips 
i skogen.

Vi skjønte fort hvilken retning det bar: 
rett mot boligene hvor blant annet 
de pågrepne fra innbruddet to dager 
tidligere oppholdt seg, så vi sendte en 
patrulje dit. 

Nesten samtidig som det ble lest ut 
melding om beskrivelse av ytterligere 
to gjerningsmenn, samt en sykkel med 
et ganske karakteristisk setetrekk som 
ble fanget opp på videoovervåkningen, 
fikk den andre patruljen kontroll på 
rette vedkommende, sykkelen og noe 
tyvgods fra kiosken. 

For de hadde dratt rett tilbake til 
samme leiligheten som vi pågrep dem 
for to dager siden…
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NM for 
patruljehunder
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Sist gang vi skulle arrangere dette 
i Trøndelag, måtte NM avlyses og 
derfor knyttet det seg også stor 
spenning til hvor mange deltakere 
vi kunne forvente oss dette året. 
Politireformen har i hvert fall ført 
til knappe ressurser å spille på i 
Trøndelag, og det skal vel ikke mye 
rakettforskning til for å forstå at dette 
også kan gjelde for andre distrikt. 

Ønsket ble i utgangspunktet å 
skape en ramme rundt det hele 
hvor deltakerne skulle få ha noe fint 
å skue ut over. Vi landet til slutt 
derfor på å skaffe oss tillatelse til å få 
gjennomført den såkalte rundløypa 
på parkarealet rett nedenfor den 
legendariske Kristiansten Festning. 
Med den bautaen av en bygning lå 
det an til å bli en fantastisk ramme på 
et arrangement for en Norgesmester. 
Skogsløypa ble lagt til Vassfjellet, 
heldigvis for deltakerne, ikke rett opp, 
men mer på siden av! 
 
Dagene gikk, og arrangementet ble 
mer eller mindre klart. Mandag 2. 
September stod 29 spente deltakere 
klar for åpningsseremoni. Denne var 
for året lagt til Barneavdelingen ved 
St. Olavs hospital. Dette for å først 
å fremst hedre barna ved sykehuset, 
kombinert med at September er den 
internasjonale barnekreftmåneden. 
Vi i Trøndelag synes dette var et 
bedre alternativ, sammenlignet 

med å marsjere gatelangs et eller 
annet sted ellers i byen. Politiets 
Brassband i Trondheim hadde 
møtt opp for spilling av musikk, og 
Visepolitimester Marit Fostervold, 
Leder i Trøndelags PTHK Tove 
Høyer, og leder i NPHL Rune 
Grimstad sto for taler. Arrangementet 
var i gang!

Mange dyktige ekvipasjer
Det er ingen tvil om at det er dyktige 
hundeekvipasjer rundt om i Norges 
ganske land, og mange av disse var 
representert i Trondheim denne uken. 
Øvelsene startet på tirsdag, hvorpå 
halvparten av deltakerne var på 
festningen for rundløypa, og resten 
var i skogen ved Vassfjellet. 

I år skulle NM for patruljehunder befinne seg i Trøndelag, nærmere bestemt Trondheim. 
Som ny og uerfaren NM-kar knyttet det seg stor spenning for hvordan dette skulle både foregå 

og hvor omfattende alt dette kom til å være. Planleggingen av arrangementet startet allerede året 
før og arbeidet med både å skaffe sponsorer og lokaliteter for arrangementet måtte ordnes.

- av Kjartan, Redaktør for TPTHK, Trøndelag Politis Tjenestehundklubb -
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Rundløypa startet med bilangrep, 
etterfulgt av et kort feltsøk. Deretter 
var det en lydighetssekvens, Avbrutt 
angrep med trussel, og til slutt et 
miljøangrep. Årets miljøangrep 
bestod av en transporthenger for hest. 
Denne var igjen fylt med små baller 
fra ballbinger til barn. I åpningene 
lå det høyballer for å hindre allerede 
nevnte baller å trille ut. Som spådd 
var det flere hunder som synes dette 
hinderet var i noe skumleste laget, 
mens også overraskende mange 
taklet denne utfordringen meget bra! 
Videre gikk ferden til feltsøket som er 
avslutningen for rundløypa. 

I skogen foregikk det både spor og 
rundering. I runderingsøvelsen hadde 
vi utstyrt den ene figuranten med en 
hengekøye. Av HMS-grunner fikk 
ikke figuranten lov til å bruke denne 
på normalt vis, men den satt i denne 
og hadde hengekøyen meget lavt. 
Likevel skulle rapporter fra skogen ha 
det til at det var både hundeførere og 

hunder som greide å både sette seg 
fast i, og ta et skikkelig tryn på grunn 
av denne hengekøyen. 
 
Av de 29 fantastiske deltakerne som 
stilte på startstreken var vi også så 
heldige å ha med oss en deltaker fra 
forsvaret, Oda med hunden Magnus, 
som deltok i gjesteklassen. I klasse 
B var det også 1 deltaker. Dette var 
Helene fra Romerike, med hunden 
Troll. Det skal sies at selv om det på 
forhånd var gitt hvem som kom til å 
vinne i disse to klassene, leverte begge 
to solide forestillinger i de aller fleste 
øvelsene. 

Det var mange lag som hadde formet 
seg for denne uken. Det lengste strået 
strakk Rogaland sitt lag. Laget besto 
av Johan med hunden Eos, Elisabeth 
med hunden Chilli og Sverre med 
hunden Whisky, alle tre fra Sør-Vest 
politidistrikt.

I hovedkonkurransen var det svært 

jevnt hele veien. Og ingenting var 
klart før siste deltaker var ferdig 
i rundløypa. Til slutt sto Sverre 
og hunden Whisky fra Sør-Vest 
politidistrikt, alene på toppen av 
pallen. På plassen under fant vi 
Sigvald og hunden Pluto fra Oslo, og 
på tredje og siste plassering på pallen 
Odd Erik med hunden Krim fra Øst-
Politidistrikt.

Vi som arrangør bøyer oss i støvet 
for alle prestasjonene under årets 
NM. Det var godt med tilskuere 
til stede, og sammen med noen 
fantastiske sponsorer greide vi å hale 
i land et arrangement vi er stolte 
over. Deltakerne har sett ut til å ha 
hatt et kjekt opphold og det setter vi 
ekstra stor pris på. Vi håper å se alle 
igjen samt enda flere når Romerike 
neste år skal dra i gang sitt opplegg! 
Trøndelag gleder seg og er allerede i 
planleggingsboksen for å stille med 
mange ekvipasjer! 
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RESULTAT KLASSE A  RESULTAT KLASSE A  
  

Plassering Startnr. Deltaker Hundens navn Hundelag Sum totalt

1 3 Sverre Andre Skjelbred Møllers WHISKY Rogaland 742
2 27 Sigvald Jenssen PLUTO Oslo 727
3 10 Odd Erik Magnes Magneslias Criminal Mind KRIM Østfold 721
4 15 Karoline Diseth Q-TIPS Oslo 716
5 17 Morten Wik Gråmans XAREC Oslo 706
6 4 Johan Sund Eliassen Brakeless Evil Canevil EOS Rogaland 685
7 20 Bjørn Anders Jensen Magneslias Dancing with Malinois ASK Østfold 680
8 26 Eirik Nordahl Møllers FIGO Østfold 658
9 23 Oda Vittor(gjest) Blacknecks Bàrke MAGNUS Forsvaret 643
10 2 Paul Nedland Primus Proeliators DOLK Oslo 641
11 18 Elisabeth Eidsvik Extraction Absolute CHILLI Rogaland 638
12 24 Karianne Svindland Bayogi ISAF Rogaland 629
13 13 Kjetil Leland Team Englunds CHILLI Agder 628
14 8 Petter Lillemo Barvatorps Draco DOFFEN Møre/Romsdal 596
15 16 Dan Alexander Hansen Spårmarkens LARM Oslo 591
16 7 Kim Andre Hovland Sch-Ca VINNI Møre/Romsdal 583
17 1 Kristian W. Digranes Gråmans WRANG Oslo 555
18 11 Trine Heimdal Bakken Thunstjernas LAKI Agder 555
19 9 Rune Grimstad Smedbakkens LEGO Østfold 542
20 29 Frode Sørli Sch-ca VALTER Romerike 527
21 12 Trond-Cato Gjøvland Bayogis ALVIN Agder 521
22 14 Gard Lindberg BJARNE Oslo 489
23 21 Håvard Haugenes Barvatorps GUSTAV Østfold 482
24 25 Roy Henning Ånestad Brandfjellets TRYGG Rogaland 479
25 5 Ulf Sangro Quitna Aritar Bastet KIRA Innlandet 396
26 28 Jon Karlsen LUDDE Oslo 369
27 19 Kenneth Håland Ricla Balder DUSTY Rogaland 284
28 6 Kjetil B. Jacobsen Stålrotens mister M Mikke Innlandet 249
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