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Leder jubileumshefte NPHU
– Nordisk Mesterskap 2019
Som ordfører i Nordisk Polishundeunion,
(NPHU), vil jeg ønske deltakere, dommere, gjester og arrangørklubben OPTK til
lykke med årets nordiske mesterskap, som
avvikles i Oslo.

NPHU hadde som mål å igangsette et
prøveprosjekt for bombehundførere under
det Nordiske Mesterskapet. Det lot seg
ikke å gjennomføre i 2019 grunnet ulike
årsaker.

NPHU hadde 25 års jubileum i 2018, men
Nordisk Mesterskap måtte da kanselleres.
Derfor vil det bli en markering av jubileet
under avviklingen av årets mesterskap.
NPHU er en sammenslåing av politihundeforeningene i Norge, Sverige og Danmark,
og har som formål å ivareta en felles interesse for både det hundesportslige så vel
som hundefaget mellom de tre landene,
gjennom Nordiske mesterskap. Ordførervervet går på rundgang mellom landene
med 2 års intervaller.

–UANSETT HVOR
EVENTYRET TAR DEG
www.brynje.no

Registrer deg på brynje.no med din politimailadresse når du
handler i nettbutikken. Send deretter en mail til
kundeservice@brynje.no og vi legger inn rabatten.

Hva gjelder Finland trakk de seg fra konkurranse og videre samarbeid i 2009.
NPHU har ved flere anledninger gjort
fremstøt for å få dem med igjen. Island var
også med en kort periode fra 2003.

John Tetlie
Ordfører NPHU

Brynje of Norway leverer kvalitetsklær som fungerer
like godt i den norske naturen som på klodens mest
ugjestmilde steder.

Vi benytter bærekreaftig og
bluesignmerket merinoull fra Schoeller.
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Bjørn Haugsrud vant det første nordiske mesterskapet individuelt.
(Artikkelen er sakset fra jubileumsheftet: «Norsk Politihundelag 50 år»)

Nordisk Mesterskap 1969

J

a så er det første Nordiske mesterskap
for politihunder vel overstått. Jeg må
si jeg var ikke særlig lysten på den lange
bilturen til Sollefteå, men takket være Roar
Lien, som fikk ordnet en buss, ble ikke reisen så ille likevel.
Det var imponerende å se Hundeskolen.
Tiden ble noe knapp til å få med seg alt. Du
verden hva svenskene har satset på dette.
Det var nå bevilget 11 millioner til utvidelse. Dette sier ikke så lite.
Første dagen gikk med til omvisning av
anlegget, delvis orientering om konkurransen og til slutt defilering med taler av byens
autoriteter.
Første konkurransedag startet med en
grundig dyrlegeundersøkelse. Videre
loddtrekning mellom nasjonene. Norge
fikk startnummer 3, slik at vi startet som
nr. 3, 7 og 11. Det hadde ingen betydning
i hvilken rekkefølge nasjonene startet. KL.
1000 startet 1 – 6 på spor og 7 – 12 på felt.
Jeg hadde start nr. 3. Tiden var 3 min. på
spor. En fikk anvist 2 sløyfer med 25 m avstand, og herfra et sted startet sporet.
Glenn var ivrig og gikk rett på sporet.
Kommet et stykke av sted, bøyer han plutselig over til høyre og etter ca. 75 m bøyer
han over til venstre igjen. Jeg må innrømme at jeg funderte noe på dette, men fant
straks ut at dette var gjort for at dommerne
kunne stå på startstedet og se om hunden
fant de 3 første gjenstandene. Sporet gikk
over grasmark – pløgsle og stubbmark. Det
endte i en grøft, hvor det lå en figurant, som
overrasket meg med en ½ flaske øl, og hunden med en stor pose kjeks.
4

Sporet var 1200 m langt og 2 timer gammelt. Jeg brukte 9 minutter. Farten var
i største laget, og derfor gikk han over 1
gjenstand (6). Dette kostet meg – 18 poeng
av 90.
Neste øvelse var felt. Her var det hele 4
av 8 startende som hadde gått helt blankt. 2
mann, deriblant Lien hadde funnet 2, ellers
var det bare 1.
Her kunne alt skje, men innerst inne regnet jeg med å skåre noen poeng her. Feltet
jeg fikk var beitmark med delvis høyt gras.
Det ble 3 gjenstander og – 8 av 40 i trekk.
Det var ingen som fant 4. Gjenstandene
var små når en tar terrenget og søketiden
i betraktning. Noen fyrstikker med strikk
omkring, en bitteliten tøyfille og en vanlig
blyant (gul) på ca. 6 cm. Her skåret vi norske 58 poeng mot svenskene 38, danskene
og finnene fikk 26.
Runderingen gikk bra og vi norske plasserte oss helt i toppen med 245 poeng, svenskene 225, danskene og finnene 148,5 poeng.
I skarpe øvelser forsynte svenskene seg
godt med hele 375 poeng, vi 328, finnene
323,5 og danskene 286.
Jeg røyk en del ned på betygskalaene
på grunn av at Glenn ikke ville slippe på
skudd. Det krevdes ikke slipp, men jeg
tok ham rundt snuten slik at Glenn ga fra
seg et lite klynk. Det var nok til å gå ned
fra 9 til 9. Etter første dag var det nesten
bare svensk alt sammen. Sammenlagt lå vi
42 poeng bak svenskene. Individuelt ledet
Bengt Nilsson med 311, jeg hadde 307, finnen Rossi hadde 305. beste danske Mikkelstrup hadde 294,5 poeng.
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Til siste dag gjenstod fellesdekk og
plassøvelser. Jeg bestemte meg for å gjøre
det som gjøres kunne. Nilsson med Fax
trodde jeg ikke det var noe å gjøre med.
Det var forbudt å ha med hunder på rommet, men jeg hadde nå tatt med Glenn, så han
hadde hvilt godt og var i fyr og flamme. Jeg
stod opp kl. 0600 og oppsøkte rekruttene i
messa for å få lånt en sykkel, men det var nubbe nei, og da hadde jeg bare en ting å gjøre,
nemlig å stjele en sykkel – og det gjorde jeg.
Jeg tok en sykkeltur på ca. 8 km, stoppet
og runderte noen hundre meter. Deretter
tok jeg finpuss på plassen og syklet tilbake,
og kom noen minutter før fellesdekken.
Glenn var utmaset og likte en dekkøvelse.
Ellers må en si at dekkøvelsen lagde problemer for noen hver. Først kom 2 danskehunder og så kom en glad gutt bort til Lien.
Jeg hadde satt meg på en kasse og tent pipen (den vanlige røyken). Da sier Øhre til
meg: Hvordan går dette, nå er det sirkus der
borte. Jeg svarer at han bare kan ta det med
ro, idet jeg ser bort på han, men det ansiktet
glemmer jeg aldri – det eneste som hadde
farge var øynene – alt var hvitt. Det gikk bra.
Plassøvelsene gikk godt for oss norske. Takket være den lange sykkelturen
var Glenn neddempet og rolig, slik at jeg
startet på siste med seieren i lommen. En
dekkøvelse rett fra sengen for en hund om
morgenen, går ikke alltid etter oppskriften.
Svenskene stilte med 3 gode hunder – kanskje de beste, men det skortet på rutine,
spesielt fra en av førerne.
Finnene har en god del igjen å lære. Rundering har de lite begrep om. Appell har de
i hundene sine, men ikke den appellen vi
liker, jeg vil nærmest kalle det for kadaverdisiplin. Den rette fortrolige kontakt mellom hund og fører var ikke til stede. Gleden og selvtilliten hos hundene var delvis
drept, og da kan ofte resultatet bli magert.
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Danskene er et kapittel for seg. De har
meget gode hunder og rutinerte førere, men
de blir ofte hjemme. De har nå brent fingrene 2 ganger, så de må nok gå over til en
annen form for uttaking.
En ting er sikkert, skal vi vinne lagseieren 1970, skal vi kjempe godt! Svenskene
er farlige og som sagt danskene kommer
sterkt igjen.

Programmet må revideres på enkelt
punkter, bl.a. rundering må minst bli 500
meter. Felt kan diskuteres. De skarpe øvelsene kunne med fordel samordnes mere.
Konkurransen ble greit og raskt avviklet.
Terrenget var bra, og stort sett likt for alle.
Premieringen foregikk på appellplassen
med flaggheising og musikk kl. 1400. Det
var høytidelig, men likevel enkelt.
Til slutt takk til Øhre Nilsen og Lien for
helhjertet innsats. Vi hadde lagseieren i
lommen, men mistet den i siste øyeblikk.
Bjørn Haugsrud
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Bilen for menneskets
beste venn
Volvo V90 tilbyr sikkerhet og komfort i
verdensklasse, kjøreegenskaper som
skaper hverdagsmagi, og praktiske
løsninger for deg som har har hund.
Velkommen til mange flotte kjøreturer
– for deg, og din beste venn.
BESØK DIN FORHANDLER

Veil. pris V90 D3 kr 542 900 inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Med forbehold om avgiftsendring
på registreringstidspunkt. Blandet forbruk 4,8-4,9 l/100 km NEDC. CO2-utslipp 126-129 g/km NEDC.
Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha annet enn annonsert utstyr.

På samme møte ble det også enighet om
at det var tre punkter som måtte vurderes
for det fremtidige samarbeidet.

Gjennom hele Norsk Politihundelags historie har det vært god kontakt med de andre nordiske
land. Spesielt har kontakten og samarbeidet med Danmarks politihundevesen en lang historie.

Vår historie

M

ira var den første godkjente politihund i Norge tilhørende overkonstabel Syver Braathen fra Sarpsborg, og
hun ble godkjent i København den 17. mai
1913.

Overkonstabel Syver Braaten med Mira.

Da forløperen til Norsk Politihundelag,
«Norsk Politihundeforening» ble stiftet i
1916 tydet det på at det var etter mønster
fra Danmark. Det har i mange år vært mye
utveksling av kunnskap og hundeerfaring
mellom våre to land.
8

I 1932 da Norsk Politihundelag ble stiftet, ble det avholdt en landskamp for politihunder mellom Danmark og Norge.
Landskampene ble senere avholdt hvert
annet år frem til krigsutbruddet i 1940,
og startet opp igjen i 1946 i København.
Siste landskampen ble avholdt på Blæstad
ved Hamar i 1968. Til denne landskampen
ble daværende ordfører i Polisens Hundførarforbund i Sverige Ivar Falt invitert for
å diskutere et fremtidig nordisk samarbeid.
Våren 1969 inviterte Polisens Hundførarforbund til et nordisk møte i Jönköping
i Sverige i forbindelse med at de arrangerte
sitt SM. Fra Norge møtte Bjørn Haugsrud
og Olav H. Pedersen. På møtet 7. – 9. mai
ble det besluttet at man for første gang
skulle arrangere et nordisk mesterskap for
politihunder.
Allerede høsten 1969 ble mesterskapet
arrangert på Statens Hundskola i Sollefteå
med lag fra fire nordiske land. Det norske
laget bestod av Bjørn Haugsrud, Tor Øhre
Nilsen og Roar Lien. Lagleder var Willy
Gjesdahl og Andreas Øverland var med
som dommer.
Dette ble et vellykket mesterskap, og
det ble senere opprettholdt som et årlig arrangement. For mange hundeførere var det
årets store mål å kunne kvalifisere seg til å
delta på denne begivenheten. Dette mesterskapet ble dessverre det første og siste på
mange år hvor de fire nordiske land kunne
delta i fellesskap.
Da det ble påvist rabies på kontinentet, så
medførte det at Finland, Sverige og Norge
stengte grensen for hunder derfra. Til tross
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1. De nordiske politihund konkurransene
kunne i fremtiden arrangeres som en landskamp mellom Sverige og Norge, samt en
landskamp mellom Finland og Danmark.
Det bør være dommere fra alle fire land ved
begge landskampene.
2. Det bør arbeides for å etablere en ordning med faste politihund seminar i de fire
nordiske land.

Bjørn Haugsrud med Glen.

for dette fortsatte mesterskapet i mange år
med tre deltakerland, og med to danske representanter, henholdsvis dommer og lagleder uten lag. Det var viktig at de var med,
slik at de var innforstått med konkurranseprogrammet og det som ble vedtatt.
Våren 1988 ble det påvist rabies i Finland, og det medførte at Norge og Sverige
stengte grensen mot Finland når det gjaldt
innførsel av hunder fra der.
Norge skulle dette året stå som arrangør
av det nordiske mesterskapet som var planlagt avholdt i Stavanger.
Norsk Politihundelags styre tok da initiativ til et nordisk møte hvor hver av de nordiske lands politihundeorganisasjoner var
representert. På møte på Politihuset i Oslo
27.- 28. juni ble det klart at årets nordiske
mesterskap for politihunder måtte endres
til å bli en landskamp mellom Sverige og
Norge. For at man ikke skulle tape det felles nordiske aspekt, ble det bestemt at Danmark og Finland skulle sende en dommer
og en observatør hver.
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3. Det skal arbeides for utveksling av
observatører på respektive lands utdannings- og kursvirksomhet på fagområdene. Det forutsettes at dette skjer gjennom
de enkelte lands politihundeorganisasjon
/-myndighet.

I årene som fulgte ble landskampene
hvert tredje år erstattet av et nordisk mesterskap, som ble avviklet i grenseområdene/riksgrensen. I alle konkurransene var
det en forutsetning å ha dommere fra alle
fire landene. Denne konkurransen ble første gang arrangert i Torneådalen på grensen mellom Finland og Sverige i 1990. De
norske og svenske hundene konkurrerte på
svensk side, og de finske og danske hundene konkurrerte på finsk side.
9

Fra oppmarsjen i 1990. Norske laget sammen med det svenske laget.

isk Polishundunion (NPHU). Vedtekter
m.m. ble utarbeidet og sendt ut på høring i
de respektive nordiske land.
Høsten 1992 ble det arrangert landskamp
mellom Sverige og Norge i Trollhättan i
Sverige, og mellom Danmark og Finland i
Haderslev i Danmark.
Under nordisk politihund seminar på Politihundeskolen i København i mai 1993
var alt godkjent, og organisasjonen NPHU
ble stiftet. Formelt så ble alle protokoller
underskrevet av alle land under nordisk
mesterskap for politihunder i september
1993.
Styret i NPHU består av to representanter fra hvert av de nordiske landene, og
ordførervervet går på rundgang i perioder
på to år. Geir N. Halvorsen ble valgt til den
første ordføreren i NPHU.
NPHU fikk inntekter til drift av foreningen ved at de ga ut eget hundeblad i alle de
nordiske landene. «Nordisk Polishund» ble
utgitt 2 ganger pr.
år, og avtalen med
«SPIFAB»
varte
frem til 2007. Bladet ble utgitt bare
frem til 2002.
I 1994 kom det
endringer i karantenebestemmelsene
som gjorde at alle
fire landene igjen
kunne samles til et
felles nordisk mesterskap for politihunder på Norsk
Politihundelags
Kurssenter på Sæter gård. Samme
året ble det også avholdt nordisk seminar på samme sted.
Nordiske møtedeltakere som startet arbeidet med etableringen av NPHU.

10
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Mesterskapet åpnes offisielt på brua over Tårneelven av formannen i det finske politihundeforbundet
Ilkka Hormila og lenspolisinspektør i Lappland, Eerp Koponen.
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Dette gjentok seg i 1993 da mesterskapet
ble avviklet i Helsingborg med de danske
og finske hundene, og i Helsingør med de
norske og svenske hundene. Ved begge disse arrangementene dømte de samme dommerne på begge sider av grensen.
På bakgrunn av det arbeid som skulle
gjøres for å bringe det nordiske samarbeid
inn i tjenlige former, ble det etter landsmøte i Norsk Politihundelag i 1989 etablert
et» Nordisk Utvalg» bestående av Geir N.
Halvorsen og Willy Samdal som medlemmer fra Norge.
I tiden som fulgte ble det avholdt jevnlige
møter mellom de nordiske land. På Sæter
gård den 12. - 13. mai 1990 ble det bestemt
å avholde årlige nordiske politihund seminar på tur i de respektive nordiske land.
I januar 1992 hadde det nordiske arbeid
kommet så langt at det ble bestemt å etablere en felles nordisk politihund organisasjon. Samtidig begynte arbeidet med Nord-

11

Det norske laget under åpningen.

Det svenske laget under åpningen.

Det danske laget under åpningen.

Det finske laget under åpningen.
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I årene som fulgte har det nordiske samarbeidet utviklet seg videre, og nordisk
mesterskap for politihunder har blitt avviklet årlig med unntak i 2018. Nordisk
politihund seminar ble til å begynne med
avviklet annethvert år, og noe senere hvert
tredje år.
Nordisk seminar skulle etter planen vært
avholdt i Finland i 2011, men det ble avlyst. Det siste seminaret som er arrangert
var i Aalborg i Danmark i 2007.
I 1997 kom narkotikahundene med i egen
klasse, men det var først fra 2004 at narkotikahundene ble tellende i lagkonkurransen
ved nordisk mesterskap. Laget bestod av
en narkotikahund og tre patruljehunder. Senere ble det åpnet for at 2 narkotikahunder
og 3 patruljehunder konkurrerte. Den beste

narkotikahunden og de to beste patruljehundene er tellende i lagkonkurransen.
Island ble tatt opp som medlem i foreningen i 2003, men de hadde ikke hunder
å konkurrere med. De har etter hvert blitt
hvilende medlem på lik linje med Finland.
Konkurransene mellom de nordiske land
har utvilsomt bidratt til en positiv utvikling
av våre tjenestehunder. Konkurransene har
vært en kilde til inspirasjon og motivasjon
for det videre arbeid med hundene. Det har
vært nødvendig å beholde denne form for
samarbeid, selv om det gjennom mange år
har vært vanskeligheter.
Konkurranseprogrammene har flere ganger blitt endret. Alle de nordiske landene
har sine egne program, slik at en måtte enes
om litt fra alle lands ønsker.

Niilo Hamalainen og tolken/lagleder Bengt Lindholm får orientering av standplassleder Arve Bjørke-Olssen før angrepsøvelsene.

En lystig gjeng med lagledere: Fra venstre Bent Milling (D), Bengt Lindholm (F), Stefan Svenson
(S) og Trond Tvete-Berger (N).

Gjester fra Island på nordisk mesterskap i Kristiansand.
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Til nordisk mesterskap i Uppsala i 2007
deltok Finland bare med en narkotikahund.
Samtidig kom Finland med et regelforslag
som kunne gjøre at Finland fortsatt kunne
delta i nordisk mesterskap. Dette var et IPO
preget program, noe de andre landene ikke
var enige i. Finland hadde ikke arrangert
eget mesterskap på 2 år, og de signaliserte
at det var tvilsomt om de kom til å delta
under nordisk mesterskap i 2008.
Finland skulle arrangere nordisk mesterskap i 2008, men dette ble flyttet til Danmark. Der deltok Finland med Pauli Sved
som narkotikadommer, og Ilkka Hormila
som lagleder.
I 2009 fikk styret i NPHU brev fra Finlands polishundsforening hvor de varslet at
de ønsket å trekke seg ut fra NPHU, og de
har etter dette ikke deltatt i nordisk mesterskap.
Styret i NPHU har hele tiden hatt vedtak på at de skal arbeide for at Finland skal
være medlem, og være en viktig part i det
nordiske samarbeidet. Ilkka Hormila fort-

satte i styret som kasserer ut 2013, da ble
kassen overført til Norge.
Inntektene fra «SVIFAB» opphørte
i 2007, og det medførte at hvert enkelt
land måtte betale sine egne kostnader ved
nordisk mesterskap. Det kunne heller ikke
gis økonomisk støtte til arrangør av nordisk seminar. Eneste inntekten som NPHU
har i dag er medlemskontingent fra Danmark, Sverige og Norge. Pr i dag er både
Island og Finlands medlemskap i NPHU
hvilende.
For å redusere kostnaden ved å delta i
nordisk mesterskap ble konkurransedagene
kuttet fra 3 til 2 dager. I løpet av 2013 satte
dansk politi krav om at det ble konkurrert
etter et praktisk program som var tjenesterelatert for å kunne fortsette i nordisk mesterskap. Et nytt program ble fremforhandlet høsten 2013, og ble tatt i bruk under
nordisk mesterskap i Danmark i 2014.
Det gode samarbeidet som etableringen
av NPHU har bidratt til, har hatt innvirkning på flere områder. Ved de felles nord-

iske arrangementene har det vært praksis
at representanter fra politihundeskolene
og utdanningsinstitusjonene har vært til
stede og avholdt egne felles møter. Dette
har ført til utveksling av kursdeltakere og
instruktører mellom de respektive lands
kursvirksomhet innenfor hundetjenesten.
Utdanning av hunder med spesialfelt
som brannhunder, bombehunder, liksøkhunder har alle utspring fra erfaring fra de
nordiske landene. Dette er felt hvor hvert
land kun har et lite antall hunder, og hvor
et slikt samarbeid derfor er viktig.
På grunn av spesielle omstendigheter lot
det seg ikke gjøre å arrangere nordisk mesterskap i Stavanger i 2018. Det var spesielt
våre danske hundeførere som ikke fikk anledning til å reise på tidspunktet da mesterskapet var fastsatt. Det lyktes heller ikke å

flytte til en annen dato, eller bare arrangere
en landskamp mellom Sverige og Norge.
I forkant av årets nordiske mesterskap
ble det utarbeidet et konkurranseprogram
for bombehundene, og planen var at de
skulle være med som en prøveordning.
Danmark og Sverige var klare til å delta,
men våre bombehundeførere ønsket ikke å
delta. Vi får håpe at dette kan modnes, slik
at vi også kan få med bombehundene i det
nordiske mesterskapet allerede neste år.
Det som i sin tid startet med landskamper
og nordiske konkurranser for politihunder
har etter hvert utviklet seg til et godt samarbeid på flere områder. Forhåpentligvis vil
dette føre til en fortsatt utvikling av politihundene og politihundesaken i alle de
nordiske landene.
Morten Haave

På lag med
Politiets
Hundepatrulje
• Direkte kontakt med din
veterinær
• Spesialister til rådighet 24/7
• Sentralt beliggende i Oslo
A L LT I D
ÅPENT

Vi er stolte av å kunne hjelpe!

ENSJØVN. 14
22 68 35 00

Ilkka Hormila og Pauli Sved.
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NY STORHET. STOR NYHET.

Åpningen Nordisk Mesterskap 1971

Åpningen Nordisk Mesterskap 1971.

Politiets hundeskole i Tavastehus 1971.
50 ÅR – NORDISK MESTERSKAP POLITIHUNDER – 1969 – 2019

21

Den finske dommer Servala til venstre og den svenske dommer Nyberg til høyre.

Per Teigen med Boy under øvelsen fri ved foten.

Den danske dommer Pedersen til venstre og den norske dommer Engebretsen til høyre.

Det svenske laget under utmarsjen fra stadion.

22
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Diverse bilder fra Nordiske Mesterskap

Den danske traileren er god å ha og blir flittig besøkt. Det er nok ikke bare hunder som har tilhold i den.

Finsk hund i angrep – armen var ikke så interessant.
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Paavo Vaino ble nordisk mester i 1972, 1973, 1974 og 1976
med hunden «Ärri». Paavo
Vaino er den eneste som har
vunnet nordisk mesterskap 4
ganger.

Arve Bjørke-Olssen med hunden «Harras» ble nordisk
mester i 1977, 1978 og 1979.
Paavo og Arve er de eneste
som har vunnet nordisk mesterskap 3 år på rad.

Møller Christensen med
«Lato» sek. 1 Frederikshavn.
Vinner av landskampen mellom Danmark og Finland i
1992.

Øyvind Kjetland er den eneste hundeføreren som har blitt nordisk
mester med patruljehund og narkotikahund. Øyvind med hunden
«Zagals Jack» som ble nordisk mester i 1999 og 2002.

Øyvind Kjetland med hunden
«Mikke» som ble nordisk mester i 2014.

26
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Ikke så lett å holde seg på beina for de som er figuranter.

Ikke så lett å holde seg på beina for de som er figuranter.
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NPHU i fortsettelsen?
Dette var en hilsen fra en finsk hundefører som deltok siste gang under nordisk mesterskap
for politihunder da det ble arrangert på Sæter gård i 1994. Det er helt tydelig at han satte
ekstra stor pris på det nordiske samarbeidet som da var etablert. Artikkelen stod på trykk
i Politihunden nr. 1 i 1995.
La oss håpe at de finske hundeførerne igjen ønsker å delta i de nordiske mesterskapene.

Til mine norske kolleger

D

a jeg kom til årets Nordiske Mesterskap for Politihunder vart det for siste gang
som hundefører, jeg hadde allerede tatt beslutningen om å
slutte. Det har alltid vært like
«roligt» å møtes og det har alltid vært like trivelig. Selv om
språket har voldt litt besvær har
det alltid hjulpet med litt norsk
akevitt.
De gangene jeg har vært på
Sæter gård har jeg alltid følt
med velkommen – takk til Ragni og Geir! Takk også til alle
norske hundeførere.
Det nordiske samarbeidet innen politihunde-Tjenesten har
alltid vært bra, la oss håpe at
NPHU kan gjøre det enda bedre.
Annu en gång TACK før alle
trevlige stunder vi har varit tilsammans.

Narkotikasøk. Var dett lov da?

NPHU fanen/flagget sammen med det norske flagget.
28
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Bengt Lindholm
Helsingfors Polisinrattning
FINLAND
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Styret i NPHU 2019

John Tetlie
Ordfører, Norge

Hedersmedlemmar i NPHU

Morten Haave
Kasserer, Norge

Magnus Søderberg
Sekretær, Sverige

Ilkka Hormila fra
Finland og Geir N.
Halvorsen fra Norge.

Jørgen Weinkouff
Petersen, Danmark

Jens Jønholt
Danmark

Johan Peterson
Sverige

Logoen fra starten og frem til i dag
19

93

19

NPHU

- Agent for Algguttens hundmat i Norge
- Oppdretter av Chodsky Pes
- Godkjent spesialsøkshund for veggedyr
- Godkjent besøkshund for
Norske Terapihundskolen
- Kurser for hund og eier

NPHU
O

N O
R D I S K IO
IS
H U N D U N

N

N
OR DISK
IO
IS
HUNDUN

N

L

P

P

O

93

Gare Gård

L

Besøk oss på vår hjemmeside

Dette var logo frem til
2003
30

Dette var logo frem til
2016

Dette er logo fra 2016
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www.garegard.no
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Følg oss på
Facebook!
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dr baddaky
www.drbaddaky.com

Individuelle vinner av nordisk mesterskap patruljehund

Omega-3

Högt innehåll av
EPA och DHA.
Förbättring av hud och
päls, ökad njurfunktion,
stimulering av
immunförsvar
och bra för leder.

S IN C E

Päls

Hud

Leder

Njurar

Immunförsvaret

År:

Navn

Fornavn

Hund

Land

1969

Haugsrud

Bjørn

Glenn

Norge

1970

Øverland

Andreas

Wolf

Norge

1971

Elo

Olavi

Sisu

Finland

1972

Vainio

Paavo

Ärri

Finland

1973

Vainio

Paavo

Ärri

Finland

1974

Vainio

Paavo

Ärri

Finland

1975

Bruland

Bjørn

Ajax

Norge

1976

Vainio

Paavo

Ärri

Finland

1977

Bjørke-Olsen

Arve

Harras

Norge

1978

Bjørke-Olsen

Arve

Harras

Norge

1979

Bjørke-Olsen

Arve

Harras

Norge

1980

Carlsson

Leif

Beppe

Sverige

1981

Sundberg

Sven Olof

Besk

Sverige

1982

Gustavsson

Leif

Ringo

Sverige

1983

Thomasrud

Knut

Bamse

Norge

1984

Hesthagen

Bjørn

Janco

Norge

1985

Carlsson

Leif

Apache

Sverige

1986

Hynynen

Reijo

Aramis

Finland

1987

Pihonen

Eero

Akiibua

Finland

1988

Haugen

Kittil

King

Norge

1989

Ellefsen

Geir

Bjørnulvs Panto

Norge

1990

Hämäläinen

Niilo

Gustav

Finland

1991

Husberg

Bengt

Tornehjelmens Kibo

Sverige

1992

Hole

Hogne

Ulvebos Acco

Norge

1992

Christensen

Møller

Lato

Danmark

1993

Petterson

Thomas

Passats Gino

Sverige

1994

Haugen

Kittil

Arrax

Norge

1995

Petterson

Thomas

Gino

Sverige

1996

Karlsson

Jan

Tarrak

Sverige

1997

Jonsson

Kenneth

Mac

Sverige

1998

Fevang

Sigbjørn

Garp

Norge

1999

Kjetland

Øyvind

Zagals Jack

Norge
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2000

Åsheim

Remi

Scott

Norge

2001

Milling

Bent

Vendbo’s Ask

Danmark

2002

Kjetland

Øyvind

Zagals Jack

Norge

2003

Holmbom

Anders

Leiann Nitro

Sverige

2004

Andersson

Glenn

Garbo

Sverige

2005

Weinkouff Petersen Jørgen

Hajen Laban

Danmark

2006

Johansson

Tony

Faxe

Sverige

2007

Storkås

Annfinn

Brannfjellets Aero

Norge

2008

Andersson

Glenn

Blackneck’s Carbo

Sverige

2009

Moe

Lars

Bull

Norge

2010

Pedersen

Stig

Pa-Schack Ares

Danmark

2011

Holmberg

Ronny

Lei-Anns Besk

Sverige

2012

Nilsson

Roger

Kit

Sverige

2013

Nilsson

Roger

Kit

Sverige

2014

Eliassen

Johan

Eos

Norge

2015

Buljo

Yvonne

Bolla

Norge

2016

Evergren

Petra

Chrijer Cid

Sverige

2017

Rolland
Bjørn
Cooper
Ikke arrangert pga tjenestelige forhold spesielt i Danmark.

2018

Norge

2019

Arrangørsted og vinnere av lagkonkurransen
Arrangørsted

Vinner

Solefteå
Torp flystasjon
Tavastehus
Vasterås
Oslo
Tavastehus
Jønkøping
Hamar
Juva i Finland
Solefteå
Trondheim

Sverige
Finland
Finland
Finland
Norge
Norge
Norge
Norge
Finland
Norge
Norge
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År:
Alle 4 landene var med
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
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Karis i Finland
Ronneby i Sverige
Bergen
Tavastehus
Skøvde i Sverige
Østfold
Finland
Gøteborg
Landskamp i Norge
Landskamp i Sverige
Finland/Sverige
Landskamp i Norge
Landskamp i Sverige
Landskamp i Danmark
Danmark/Sverige
Sæter gård v/NPHL
Halmstad i Sverige
Tavastehus
Danmark
Stavanger
Umeå i Sverige
Tavastehus
Danmark
Trondheim
Gøteborg
Åland - Finland
Danmark
Kristiansand
Uppsala
Varde i Danmark
Telemark
Sundsvall
Danmark
Raufoss
Ørebro i Sverige

Finland
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Danmark
Sverige
Norge
Danmark
Sverige
Norge
Norge
Sverige
Danmark
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Sverige
Sverige
Danmark
Norge
Norge
Danmark
Norge
Sverige
Norge
Norge
Sverige

Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark
Ikke Danmark og Finland
Ikke Danmark og Finland
Alle 4 landene var med
Norge - Sverige
Norge - Sverige
Danmark - Finland
Alle 4 landene var med
Første offisielle på 25 år

Narkotikahund med for 1. gang

Narkotikahund med på laget

Finland deltok bare med narkhund
Finland deltok med narkdommer
Ikke Finland
Ikke Finland
Ikke Finland
Ikke Finland
Ikke Finland
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1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Norge
Norge
Sverige
Danmark

Ikke Finland
Ikke Finland
Ikke Finland
Ikke Finland

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Individuelle vinner av nordisk mesterskap narkotikahund
År:

Navn:

Fornavn:

Hund:

Land:

1997

Bejåa

Jan

Lappasch

Sverige

1998

Esbjørnsson

Johan

Esko

Sverige

1999

Larsen

Stig

Scott

Norge

2000

Svensen

Terje

Birk

Norge

2001

Bakke

Geir Ove

Tore Hund

Norge

2002

Svensen

Terje

Birk

Norge

2003

Tessaker

Marianne

Baltus

Norge

2004

Ekstrøm

Lars

Molly

Sverige

2005

Wielandt

Jesper

Skipper

Danmark

2006

Farup

Nina

Emmi

Norge

2007

Husum

Harald

Marco

Norge

2008

Erikshøy

Carsten

Caro

Danmark

2009

Kjeksli

Kjersti

Buzz

Norge

2010

Lindblom

Susanne

Isa

Sverige

2011

Erikshøy

Carsten

Caro

Danmark

2012

Matthijs

Peter

Janalands Elton

Sverige

2013

Norlin

Ulrika

Betsla

Sverige

2014

Kjetland

Øyvind

Mikke

Norge

2015

Sand

Gusta

Skyggen

Norge

2016

Carlsson

Torbjørn

Hinnareds Hilton

Sverige

2017

Wiborg
Kim
Viggo
Ikke arrangert pga tjenestelige forhold spesielt i Danmark.

2018

Danmark

2019

+

SP O R SE L E

Danmark
Halden
Nykøping
Danmark
Ikke arrangert

Ring for feste av
leiebånd på ryggen
Hypalonforsterkninger i
kryss
Nylonripstop
Nylonwebbing
Nylonwebbingfester til
bånd
Duraflexsspenner
3M refleks

FARGER:
Svart, oransje, blå og lilla

VEKT:
195 gram (str. 6)

STØRRELSER:
2-8

Sporselen er en arbeidsele – et alternativ til å
gå med kobbel og line festet til halsbåndet.
Det er ikke en trekksele. Den har god
passform og myk polstring på vesentlige deler
gjør at den er behagelig å ha på. Selen har
et feste på undersiden og et på oversiden til
bånd/line. I tillegg har selen et feste (oransje)
på brystet til å feste bånd for trening på at
hunden skal gå uten å trekke. Gode reflekser
på siden gjør hunden synlig i mørket.
Selen skal være litt romsligere enn andre
seler - tre fingre mellom nakke og åpning.

www.non-stopdogwear.com
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Se mer om produktene på; www.dogvitality.no
Kontakt oss gjerne på; dog@vitalityinnovation.no

en friskere
bestevenn
og kollega
DogVitality® produktene er utviklet i Norge, patentert i store deler av verden og
dokumentert i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole. Vår ambisjon; å bidra
til redusert antibiotikabruk.
DogVitality® med omega-3 + B-vit for pels, hud, poter, ledd og allergi
DogVitality® for mage og tarm; normaliserer avføring, god fôrutnyttelse, balanserer
mage-/tarmslimhinner, utholdenhet og restitusjon
DogVitality® for mage og tarm akutt; ved diaré / løs mage og dårlig matlyst
DogVitality® for ledd, bevegelighet og mot stivhet forebygger og lindrer
DogVitality® valpepakke består av; 250ml DogVitality® med omega-3 + B-vit
+ 30 g DogVitality® for mage og tarm
Se mer om produktene på; www.dogvitality.no
Kontakt oss gjerne på; dog@vitalityinnovation.no
Bestillingen sendes til: Vitality Innovation AS, PB 42, 3285 Larvik, Norge
Eller til: dog@vitalityinnovation.no og referer til NM2019
n 250 ml DogVitality® med omega-3 + B-vit ............................................... 199,- NOK
n 1 000 ml DogVitality® med omega-3 + B-vit ............................................... 499,- NOK
n 30 g DogVitality® for mage og tarm ....................................................... 149,- NOK
n 100 g DogVitality® for mage og tarm ....................................................... 299,- NOK
n 1 000 g DogVitality® for mage og tarm .................................................... 1 250,- NOK
n 70 tabletter DogVitality® for mage og tarm akutt ................................... 229,- NOK
n 120 kapsler DogVitality® for ledd, bevegelighet og mot stivhet ............... 209,- NOK
n 250 kapsler DogVitality® for ledd, bevegelighet og mot stivhet ............... 399,- NOK
n
DogVitality® valpepakke
Fri frakt og fakturagebyr ved denne bestillingen i Norden. Verdi / du sparer;100–250 NOK
Navn: ..................................................................................................... Tel:..........................................
Adresse: ..................................................................................................................................................
Postnr.: ........................................Poststed: ............................................................................................
Land: .......................................................................................................................................................

