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REDAKTØREN  
HAR ORDET 
Sommeren 2021 er over og vi går høsten i møte. 

Jeg håper gode hundekollegaer og deres hundemakkere har fått slappet 
av og ladet batteriene i sommerferien.

Dette er 3. utgave av Politihunden 2021 og jeg ønsker lesere og 
annonsører god lesning. 

Politihunden nr. 3 har kjekke artikler om funn av narkotika og funn av 
savnede personer, endog en artikkel om en savnet politihund. Hunden 
kom vel til rette, heldigvis. Vi har også en artikkel fra Ståle, Sør- Vest 
politidistrikt, som ikke har hatt en lett vei mot målet å godkjenne en 
politihund. 

NPHL skal arrangere et felles norgesmesterskap for narkotika- og 
patruljehunder i uke 42 på Sæter gård på Kongsvinger. Dette blir 
et annerledes mesterskap, der hvert hundelag i Norge deltar med 
en narkotikahund og to patruljehunder hver. Disse stiller som lag i 
mesterskapet med et program som er ulikt det vanlige. Responsen 
i hundenorge har vært stor, så dette kan bli et kjekt og annerledes 
mesterskap.

Dette kan være en god anledning til å møtes, være sosiale, utveksle 
erfaringer og kople av fra hverdagen. Stor takk til Sæter (PHS)som har 
vært veldig på tilbudssiden for å få dette til. Det må også rettes takk 
til styret i NPHL, og spesielt leder Rune, for en stor innsats og mange 
styremøter.

Bodegaen på Sæter er blitt oppgradert i 2021. Det har blitt oppgradert 
innendørs med inventar, ventilasjon og tv- og stereoanlegg. Det er i tillegg 
blitt bygd en flott uteplass med sitteplasser og grill. Dette er et flott sted å 
møtes på og et sted vi må ta godt vare på. 

Toril, Oslo pd, og jeg skal være med i et prosjekt vedørende utdanning av 
valutahunder. Utdannelsen er i regi av Tollvesenet, som har vært svært 
positive og velvillige med å bistå politiet med dette spennende prosjektet. 
Jeg har vært med Tollvesenet på kurs med flere hunder og er imponert 
over deres instruktører og kompetansen de innehar. 

Leiv Kjetil
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Iuke 42 arrangerer NPHL 
et norgesmesterskap for 
politihunder på Kongsvinger og 
Sæter gård. Vanligvis har vi ett 
mesterskap for narkotikahunder 

og ett for patruljehundene. Disse 
mesterskapene blir arrangert av 
lokale klubber, men siden alt var 
usikkert med tanke på smitte, pandemi 
og usikre potensielle sponsorer valgte 
vi å ikke planlegge med NM i år.

Nå har ting løsnet opp og NPHL 
ønsker å komme i gang med samlinger 
og mesterskap. Vi arrangerer derfor 
et annerledes NM i år og samler 
alle klubbene på Kongsvinger for 
en lagkonkurranse. Hver klubb 
stiller med 2 patruljehunder og 1 
narkotikahund. Samlet poengsum på 

laget gjelder, men vi vil også hedre de 
som vinner enkelt øvelser. Vi gleder 
oss masse til å se andre hundeførere 
samlet igjen slik at vi kan kåre noen 
norgesmestere.

Noen har kanskje fått med seg at Norsk 
narkotikapolitiforening (NNPF) har 
vært i medienes søkelys hva gjelder 
deres påståtte politiske innblanding i 
rusreformen bla. Det har vært mange 
artikler og meninger om dette fra alle 
kanter. Media har også kontaktet meg 
og NPHL for å høre hvordan vi driver 
vårt arbeid og hva formålet med vår 
organisasjon er. Dette fordi vi også 
får støtte av politidirektoratet til vårt 
nordiske samarbeid. Media har som 
kjent hatt et kritisk blikk mot de som 
mottar støtte fra POD.

Av prinsipp har ikke vi kommentert 
andres organisasjoner og arbeid, men 
jeg er meget glad for at vår interesse 
organisasjon kun jobber for å fremme 
politihunden og dens arbeid i daglig 
tjeneste og at vi kan ha faglig utvikling 
gjennom samarbeid med de andre 
nordiske landene. Våre vedtekter/
budsjetter og vårt arbeid er bunnsolid 
og forankret gjennom mange års 
arbeid. Vi er en organisasjon som 
kan være trygge på at det vi gjør tåler 
nettopp medias søkelys.

Jeg er stolt av å kunne lede en 
organisasjon som har bestått i mange 
år og når vi nå kan starte med 
normal drift gleder jeg meg masse 
til fortsettelsen og de mange gode 
hendelsene vi vil få med hundene våre.

LEDEREN 
HAR ORDET
Endelig ser det ut som at vi  nærmer 
oss normal drift også  i Norsk politi-
hundelag og ute i de lokale klubbene.
- AV RUNE GRIMSTAD -

www.tannhelsesenter.no 

tannhelse Ø senteret
TANNLEGER OG SPESIALISTER I LØRENSKOG 

Vi tilbvr alt av tannbehandling! 
I tillegg til all form for tannbehandling, har vi også tilbud til dem som er plaget av 
snorking. Resultatene er svært gode for pasienter med mild eller moderat søvnapne. 

Telefon 67 91 72 00, dag, kveld, helg og helligdager 
Åpningstider: Mand.-fred. 08:00-20:00, lørd., sønd. og helligd. 10:00-14:00 

TANNHELSESENTERET LØRENSKOG AS 
Solheimsenteret, Skårersletta 10, 1473 Lørenskog Telefon 67 91 72 DO 

4 POLITIHUNDEN 3 - 2021



POLITIHUNDEN
NR. 3 2021

NORSK
POLITIHUNDELAG

REDAKTØR
Leiv Kjetil Grimsrud
Sør-Vest Politidistrikt
Telefon 51 89 90 00

kjetil.grimsrud@politiet.no
www.norsk-politihundelag.no

ANNONSER
Tidsskriftet 

Tjenestehunden AS
Vestvollveien 30A

2019 Skedsmokorset
Telefon 66 97 16 30

GRAFISK DESIGN
Liv Irene Holmen

TRYKK
Bryn Trykkservice AS 

MILJØMERKET

241      Trykkeri    
  8

17



DEN SOM SOVER 
SYNDER IKKE
- AV JON OG TINO  -
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Det var nattevakt i ferien 
og makkeren min hadde 
sommerferie. Jeg og 
patruljehunden min, Tino, 
som nærmet seg 9 år, skulle ut 

og fange tyv på egenhånd.

Det var ganske rolig, så vi sto på Oslo-
grensa og lyttet til sambandet deres i 
håp om at det skulle komme noe vår 
vei. Litt utpå natta kom det melding 
til politiet om en mann som forsøkte å 
bryte seg inn i en bil. Dette var langt 
nord i distriktet, så jeg hadde en ganske 
dårlig posisjon. Men, det blir ikke fangst 
om man ikke prøver, så vi satte kursen.

Melder som observerte banditten så 
at han var inni bilen og tok med seg 
noe, før han forsvant videre. Etter kort 
tid kom det en ny melding fra samme 
område. En mann forsøkte å bryte 
seg inn i en garasje. Beskrivelsens om 
ble gitt tydet på at det var vår mann. 
Melder fikk beskjed om å holde seg i ro, 
da det var hund på vei.

Jeg ankom stedet, og fikk kontakt 
med flere personer, som var ute og så 
etter tyven. Stikk motsatt av det som 
ble sagt. Jeg måtte bruke ekstra tid 
på å få avklart hvor de hadde gått, før 
jeg kunne begynne sporsøket. Etter 
hvert fikk vi kontroll på hvor de ivrige 
melderne ikke hadde vært, så jeg 
kunne sette hunden min i søk. 

Første forsøk endte i en åker hvor 
det spratt opp flere rådyr foran oss. 
Jeg gikk tilbake til start, som var i et 
veikryss, hvor jeg begynte på nytt. Tino 
ville da gå i motsatt retning. Veien gikk 
til et hus som lå nede ved ei elv, med 
fin stor hage ned mot ei brygge og et 
båthus. Jeg tenkte at tyven hadde gjemt 
seg i en av båtene eller båthuset. Men 
der var det ingen.

Rar lyd
På vei ned mot brygga, hørte jeg en 
rar lyd, som hunden også registrerte, 
men han gikk ikke mot lyden den 
gangen. Etter at vi gikk opp fra brygga 
igjen og over den store plenen, kunne 
jeg igjen høre denne rare lyden. Den 
kom fra ett område med høyt gress og 
endel busker, så det var litt vanskelig 
å se hva det var med en gang. Da vi 
kom nærmere, og lyden ble tydeligere, 
merket jeg en endring hos hunden. Han 
ble mer ivrig og skulle frem og sjekke.

Litt skjult i det høye gresset lå tyven 
og snorket. Han var ganske ruset, så 
han hørte ikke noe før jeg ropte til han. 
Hunden var ganske sint, så jeg kunne 
ikke gå inntil og ta i han. Det ble til 

at jeg ropte og hunden bjeffet til han 
svarte. Det varte ikke lenge før han 
sovnet igjen, så jeg lot han bare ligge i 
påvente av forsterkninger fra en annen 
patrulje. 

Han hadde kanskje håpet at han kunne 
slippe unna, men når han åpenbart 
ikke orket å løpe så langt etter at 
han hadde brutt seg inn flere steder, 
da blir man ofte tatt. Det ble funnet 
flere gjenstander som knyttet han til 
lovbruddene, så det slipper han ikke 
unna.

Jeg og Tino var enige om at det var 
verdt å ta turen, selv om det var langt 
unna..   
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DET FØRSTE 
OPPDRAGET

Jeg hadde nylig kommet hjem 
fra Kongsvinger etter samling 
4, og følelsen av å kjøre rundt 
med en godkjent patruljehund 
var for å si det mildt, veldig 

stas. Jeg hadde hatt et par dagvakter 
der det ikke hadde vært noen hundeo-
ppdrag, så jeg ventet spent på det som 
skulle bli vårt første ordentlige hun-
deoppdrag. De kommende vaktene 
skulle være kveldsvakter, og på disse 
hadde jeg skikkelig troa på at hunden 
skulle få et ordentlig bra oppdrag. 

Første kveldsvakt var snart over, og 
heller ikke denne vakta hadde det 
vært noen oppdrag jeg kunne bruke 
hunden på. Da vi hadde to timer igjen 
av vakta, ble vi ringt for å bistå etter-
retning med å holde vakt utenfor et 
hus for å se om det var noe bevegelse i 
eller utenfor huset. Det var ikke så mye 
de kunne si om oppdraget, annet enn 
at det gjaldt et større narkotikabeslag 
de hadde fått tips om.  Vi parkerte oss 
strategisk og hadde god oversikt over 
huset slik at vi hadde god oversikt 
over inngangspartiet og inn i stuen. Vi 
hadde ikke stått lenge før vi plutselig 
observerte en person som var inne i 
huset. Vi meldte fra om denne bev-
egelsen, og våre sivile kollegaer valgte 
å ta kontakt på adressen. 

Kollegaene våre meldte etter hvert at 
de ikke hadde fått noe mer informas-
jon av personen på adressen og de 
hadde ikke funnet noe av interesse 

Jeg tok med 
hunden bort til 
inngangsdøren 

der våre kollegaer 
stod, og meningen 

var at jeg skulle 
informere dem om 
at jeg skulle ta en 

tur rundt huset 
for å se om jeg 

kunne få noe av 
interesse.

- AV TRINE   -
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inne i huset. Vi bestemte oss likevel for 
å ta ut hunden for å søke av området 
rundt huset. Jeg hadde lært at en alltid 
må ha troen på at en skal finne noe, og 
jeg hadde troen. Det jeg også hadde var 
en utrolig god følelse av at jeg endelig 
kunne bruke hunden på et oppdrag. 
Jeg tok ut hunden av bilen og satte 
på sporselen og lina, det var som at 
hunden skjønte at nå er det ikke lenger 
bare trening, men jobb da han var foku-
sert og særdeles ivrig. 

Jeg tok med hunden bort til inngangs-
døren der våre kollegaer stod, og 
meningen var at jeg skulle informere 
dem om at jeg skulle ta en tur rundt 
huset for å se om jeg kunne få noe 
av interesse. Dette rakk jeg ikke, jeg 
kjente plutselig at det strammet godt 
i sporlinen og hunden fortsatte forbi 
inngangsdøren og opp i et lite skogholt 
bak huset. Her stanset han plutselig 
opp og begynte å halse. Da jeg kom 
frem til han, så jeg at han stod over en 
stor, svart Adidas bag og oppi den var 
det kaffegrut… 

Jeg forsøkte først å se om hunden fikk 
noe mer etter dette, men det var tydelig 
å se på han at det ikke var noe spor 
som gikk lenger innover i skogholtet.

Andre spor?
Vi lot baggen ligge, og gikk ned og 
informerte våre kolleger om funnet. Jeg 
så fort at dette funnet gjorde at de fikk 
stjerner i øynene, og de gikk igjen inn 
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for å snakke med personen inne i hu-
set. Samtidig tok jeg med hunden ned 
på plenen foran huset for å se om det 
kunne være andre spor å slå på. Ikke 
før jeg kom ned på plenen, slo hunden 
inn på et spor som gikk bak garasjen 
og den begynte raskt å halse på en 
bærepose som lå under en trillebår.  
Jeg åpnet opp posen for å se hva det 
kunne være, og så da at dette var det 
det politiet var ute etter. Jeg lot dette 
ligge, og hunden fortsatte sporet videre 
bak garasjen og inn i et skogholt. Her 
begynte han å halse på en trillekoffert 
og en bag som var forsøkt gjemt bak en 
stein. Jeg tittet forsiktig oppi her, og så 
da at det var snakk om store mengder 
narkotika. 

Jeg vet ikke om hunden helt kjente 
igjen føreren sin, for jeg tror sjelden han 
har opplevd en mer intens belønning 
noen gang.  Jeg meldte fra om funnene, 

og ble møtt av to svært fornøyde kol-
legaer da jeg kom tilbake til huset. Jeg 
satte hunden i bilen, og visste fremde-
les ikke hvilke mengder det dreide seg 
om. Det ble jobbet godt videre i saken 
utover natten, og dette oppdraget had-
de det aldri blitt noe av, hadde det ikke 
vært for de fantastiske ivrige og enormt 
dyktige kollegaene våre. 

Jeg husker da vi kjørte innover stasjo-
nen, da vi var ferdige, at dette var skik-
kelig, skikkelig stas. Jeg visste hunden 
hadde lært mye av dette oppdraget 
og ikke minst jeg som fører. Jeg husker 
også at jeg aldri hadde forestilt meg at 
mitt første oppdrag med min patrulje-
hund skulle være å gjøre et narkotik-
abeslag. Et narkotikabeslag som viste 
seg å være diverse stoffer i form av 
pulver, plater og piller, veid til 44 kg. 
Jeg la meg med et smil rundt munnen 
den natten… 

Det ble jobbet godt 
videre i saken 
utover natten, og 
dette oppdraget 
hadde det aldri 
blitt noe av, hadde 
det ikke vært for 
de fantastiske 
ivrige og enormt 
dyktige kollegaene 
våre.
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Så enkelt er du med i trekningen!
Hver grønne pose med matavfall er et lodd i Poselotteriet. Bruk sprittusj, 
skriv navn og nummer på den grønne posen, og bruk og kast den som vanlig.  

Da kan du vinne et gavekort på 5 000 kroner hver måned, i tillegg til å 
være med i trekningen av tre gavekort på 10 000 kroner i løpet av året. 

Matavfallet i den grønne posen blir til miljøvennlig drivsto� – tusen takk 
for at du kildesorterer!

Les mer på roaf.no/poselotteriet

Bli med i Poselotteriet!
VINN GAVEKORT PÅ OPPTIL 10 000 KRONER FRA KIWI

D
inam

o  
|  Foto: Catharina Caprino

Gjelder kun for innbyggere på Nedre Romerike
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Dagens lille utsnitt fra en 
hundeførers hverdag kan 
nok ikke sies å være verken 
faglig lærerikt, eller særlig 
opplysende. Men det vites av 

erfaring, at når man jobber med hund, 
så går ikke alt på skinner alltid, og ting 
trenger absolutt ikke gå slik man hadde 
sett for seg. 

Og da kan det faktisk være veldig 
oppløftende å høre om andre som går 
litt på trynet. Så her tar jeg en for laget, 
og deler hvordan et teigsøk IKKE bør 
planlegges og utføres.

Den aktuelle ettermiddagen, 
18. januar 2020, var en helt vanlig 
flott vinterdag her på vestlandsøya. 
Det var flott lokalt vinterføre, i form av 
6-7 plussgrader, MINST 100 prosent 
luftfuktighet, sterk vind, tåke eller 
rekordlavt skydekke, (umulig å si.) og 
bakken kledd i en god blanding av 
gjørme og overflatevann.  Standard 
vestlandsvinter der altså. 

Artikkelforfatter gikk på det tidspunktet 
bittelitt sykmeldt, etter at han 10 dager 
tidligere hadde prøvd seg på en kort 
hobbykarriere som glassmester i egen 
garasje, uten særlig hell. Resultatet ble 
en god del sting, sykemeldt hundefører 
og at tidenes korteste karriere ble like 
kjapt lagt på hylla. Hunden var følgelig 

lite fornøyd med “frioppholdet” fra jobb, 
og behovet for stimuli var høyt.

Tanken var derfor god, da jeg dagen 
i forveien la ut flere gjenstander i en 
skog/myr-teig, og hadde store planer 
om at hunden skulle få løpe av seg på 
et skikkelig teigsøk. 

Dagen hadde fløyet som vanlig, noe 
som medførte at mørkets frembrudd 
hadde meldt seg før vi fikk somlet oss 
ut. Hodelykt var selvfølgelig medbrakt, 
uten at den ga oversikt over så mye 
mer enn veldig opplyst regn på det 
tidspunktet. Men stemningen på hund 
og fører var god, og vi bega oss ut i 
skogen. 

Man skulle kanskje tro at i lys av nevnte 
mørke og værsituasjon, så hadde jeg 
forberedt meg med GPS-tracker på 
hunden i tilfelle… Den gang ei. Kall det 
gjerne forbedringspunkt nummer 1. 

Hunden sitret i enden av lina, 
politihalsbåndet var på, og han løp 
som en rakett da koblet gikk av og 
kommandoen ble gitt. Søksområdet 
var på ca. 500 x 500 meter, og hunden 
søkte godt. Vi nærmet oss ganske kjapt 
første gjenstand, en ryggsekk i enden 
av en myr. Hunden fremsto som meget 
motivert, og det så ut til at han fikk 
god hjelp av vinden. På myra fikk han 

tydelig fert i nesa, og satte kurs vekk fra 
meg, i retning utlegget. 

Jeg begynte fornøyd å trampe i samme 
i retning, i påvente av den velkjente 
halsmarkeringen på gjenstand. Men 
tiden gikk og ingen halsmarkering 
kunne høres. Selvfølgelig jeg antok jeg 
det eneste mulige, at det kunne være 
vanskelig å høre den på grunn av vind 
og regn. Så jeg fortsatte videre, mens 
kong ble fisket opp av lomma og gjort 
klar. Stedet der hunden forsvant stemte 
godt med GPS-posisjon på legget, så 
dette var bankers. 

Forvirringen var dermed komplett, da 
jeg kom frem til sekken, uten at det var 
noe hund å se. Lukta av hjort derimot, 
den var absolutt til stede. Jeg forsøkte å 
gå på en liten topp like i nærheten for 
å prøve å få oversikt, og støkte der ut 
tre flotte hjortedyr på 10 meter avstand. 
Det at jeg klarte å komme så tett på, 
er en god illustrasjon på oversikten i 
det litt ruskete været.  Så etter en kort 
oppsummering i eget hode, så var det 
ikke særlig vanskelig å skjønne hva 
hunden egentlig hadde funnet, og hva 
den nå var godt i gang med.

Da var det bare å starte operasjon 
innkalling rimelig brennkvikt. 
Problemet var bare at hunden hadde 
fått et realt forsprang, siden fører 

FORT 
HJORT
- AV SVERRE ANDRE -

Hunden sitret 
i enden av lina, 

politihalsbåndet var på, 
og han løp som 

en rakett da koblet gikk av 
og kommandoen ble gitt. 
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var skråsikker på at hunden slo på 
gjenstanden. (Forbedringspunkt 
nr.2) Det å skulle rope etter hunden i 
regntung tåke motvinds, kan på mange 
måter sammenlignes med å be en tre-
åring rydde rommet sitt, altså nytteløst!! 

Ingen hund i sikte, og det var bare å 
ta seg noen dype åndedrag og smake 
litt på erkjennelsen av at man har 
gått på trynet. Søket etter min egen 
patruljehund startet, og tiden gikk. 5 
minutter ble til 10 minutter, og plutselig 
var 20 minutter gått. Tankene hadde 
da rukket og vært innom diverse 
avis-overskrifter, fra enten lokale 
sauebønder, turfolk eller hundefolk på 
tur med “matpakke” i bånd. 

Gode råd ble dyre, og valg måtte tas. 
Skulle jeg vente og håpe han dukket 
opp, eller skal jeg be om bistand, med 
påfølgende fortjent tyn etterpå. I lys 
av at nærmeste sauegård var 3 km 
unna, så tippet vektskålen i retning av 
bistand. En kompis i brannvesenet tok 
patruljering på veiaksen i sør, og jeg 
ringte operasjonssentralen for å spørre 
om det ikke sånn helt tilfeldigvis var 
kommet inn en melding om en passelig 
stor og mørk schæferhund i drift, 
merket med politi rundt halsen…
Det var det ikke, og jeg måtte legge 
meg flat og fortelle hva som pågikk. Min 

bekymring rundt denne sauegården 
ble delt, i tillegg til at jeg syntes det var 
meget merkelig at han faktisk ikke var 
kommet tilbake enda. Tanken om at 
han kunne falt utfor en skrent, eller satt 
seg fast i myra var også tilstede.
Opsen var selvfølgelig på tilbudssiden, 
så her skulle det hjelpes til å finne 
hund! En staut IP3 patrulje ble raskt 
sendt i retning for å dekke opp veien i 
nord, inn mot sauegården. Både twitter 
og søksmannskap ble nevnt av opsen… 
Men på små steder som denne øya, 
med bare en politihund, så er det ikke 
så veldig vanskelig å gjette seg frem 
til eier om man twittrer om en savnet 

Gode råd ble dyre, 
og valg måtte tas. 
Skulle jeg vente 
og håpe han dukket 
opp, eller skal jeg 
be om bistand, med 
påfølgende fortjent 
tyn etterpå. 

politihund…. Så jeg ba om at det veldig 
gjerne kunne vente 10-15 minutter, 
mens jeg løp som en gal å fortsatte 
leitinga, i håp om å finne hunden før 
dette tok helt av.

Nevnte IP3 patrulje inneholdt ved et 
lykketreff en god treningskompis av 
den sporløst forvunnede (og på det 
tidspunktet fordømte) patruljehunden. 
Han tok oppstilling på veien inn til 
gården, et par km fra der hunden 
forsvant, med både langlys og blålys, 
og ropte så høyt som en bærumsfødt 
IP3’er med ankelsokk-fetisj var god for. 
Lettelsen var derfor stor, når nevnte 
kollega etter 5 minutter kunne melde 
om at han hadde fått selskap av en 
sabla sliten (og fordømt) patruljehund, 
dekket av gjørme fra topp til tå. 

Overskrifter, twitter-meldinger, 
helikopter og full ydmykhet 
kunne avbestilles, og vi ble etter 
hvert gjenforent bak i en cellebil. 
Patruljehunden benyttet seg av retten 
til ikke å avgi forklaring til politiet, og 
videre teigsøk ble skiftet ut med lengre 
vask av hund. Treningslogg ble ansett 
unødvendig, da det selvfølgelig var 
laget egen PO-melding på økten. 
Neste trening på teigsøk skal gjøres i 
dagslys, med gps-tracking, og SABLA 
mye lengre unna bebyggelse … 

Vi beveger oss stadig mer ute i naturen, 
Aqua Guardian er opptatt av at alle skal 
kunne ferdes trygt på og ved regulerte 
vassdrag. Kontakt oss så hjelper vi til 
med en optimal, visuell sikring! Leverandør av vassdragssikkerhet!

www.aqua-guardian.no
+47 35 52 36 40

Tlf.: 611 42 800

NET2YOU AS  |  Tyinvegen 6, 2900 Fagernes
Tlf.: 61 35 87 10  |  www.n2u.no

Anonym giver  
ønsker å støtte opp  
om det arbeidet  
Politihundelaget  
utfører!
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ValdresLab er et akkreditert drikkevanns- 
 laboratorium som tilbyr mikrobiologiske,  
fysikalske og kjemiske analyser på vann. 

I tillegg utfører vi analyser på en rekke  
næringsmidler, samt hygienekontroll  

i produksjonslokaler og på utstyr.

Utover det er vi også et av laboratoriene  
i den nasjonale beredskapen  

ved atomhendelser.

Valdreslab AS  |  Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes
Tlf. 61 34 16 20  |  www.valdreslab.no

Kloppstadvegen 140, 6815 Førde
Tlf.:  971 96 913
www.brulandlydlys.no

TLF.: 33 48 76 00
SKOLMAR 25 - 3232 SANDEFJORD

www.eebygg.no

Øksengård, 8250 Rognan, Telefon 75 69 13 30 

Salg Stiga grasklippere, 
service alle merker

Tromsøysundvegen 20 
9020 Tromsdalen 

Telefon 909 85 906
www.eidemotor.no

Kirkegrenda 32, 1580 Rygge
Tlf.: 483 51 502   |   www.erikdavidsen.no

Steinhagen, 5590 Etne
Telefon +47 917 24 665, E-mail: etne-ss@online.no
www.etne-containerservice.no

Ravnsborgveien 33
1395 Hvalstad
Tlf. 957 83 506
www.askervent.no

BERLEVÅG
Pensjonat & Camping
Havnegaten 8, 9980 Berlevåg
Telefon 415 44 255
www.berlevag-pensjonat.no

Bygg og Borr AS
Kunnskap – kvalitet – sikkerhet – stolthet 
er stikkord som vi daglig streber etter i 
Bygg og Borr As, enten vi utfører større 
totalrehabiliteringer eller små hjelpearbeider.

Postboks 602, 0214 Oslo, Telefon 901 00 608 
E-post: jarle@byggogborr.no – www.byggogborr.no

Skolegaten 41, 1723 Sarpsborg
Telefon 69 15 38 42, Telefaks 69 12 07 03
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– på sporet av olje!
www.concedo.no

– Gjensidig Forening –

                            (The Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association)

                Postboks 1464 Vika, 0116 Oslo
                  Telefon 22 93 68 00, Telefaks 22 93 68 01

                       
                         

A L LT I D 
Å P E N T

E N S J Ø V N .  1 4

2 2  6 8  3 5  0 0

På lag med 
Politiets 
Hundepatrulje

• Direkte kontakt med din 
veterinær

• Spesialister til rådighet 24/7
• Sentralt beliggende i Oslo

Vi er stolte av å kunne hjelpe!

Vaterlandsveien 19, 3470 Slemmestad
Tlf: 97 79 10 79 | frode@stenberg.as

Finnestadveien 335, 1880 Eidsberg
Tlf.: 69898989   |   antirust.no

- ALT I GLASS TIL HUS, BIL & BÅT
Telefon 77 51 98 00 

www.glassmestereriksen.no
Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien, Telefon 35 90 57 57
E-post: post@borgarkittilsen.no – www.borgarkittilsen.no

Ovenstadlia 86, 3420 Lierskogen
Tlf. 913 30 913  |  www.miadental.net
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Anton måtte i tillegg finne frem kniven 
og skjære av meg stillongsen, som var 
frosset fast i skoene og leggene mine. 
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Det var overskriften i avisene 
den søndagen. 

Det hele begynte med at et 
par i tyveårene, hadde spent 

på seg skia, og tatt turen til Svanstul, 
for å tilbringe lørdagskvelden på 
Nare. Været var upåklagelig og alt lå 
til rette for at dette skulle bli en flott 
lørdagskveld, preget av stjerneklar 
himmel og bål, for det spreke paret. 

Som sagt lå forholdene til rette for 
at dette skulle bli en uforglemmelig tur, 
at den skulle bli så UFORGLEMMELIG, 
hadde de nok kunne vært foruten.

For politiet startet det med at de ringte 
til operasjonssentralen ca. kl. 1920, 
og forklarte at de hadde gått seg fast, 
ved Nare, som ligger 805 m.o.h og er 
et populært turmål i Sauheradfjellet.

Politiet kallet inn mannskaper fra 
Røde Kors og egne mannskaper, 
deriblant meg og hunden Varg. 

Varg er en rutinert sort schæfer, 
som ble tatt i tjeneste allerede ved 

en alder av 19 mnd. Sammen er vi en 
godkjent ekvipasje innen patruljehund, 
med tilleggsutdanning innen lavine og 
redning, noe som kom godt med under 
dette oppdraget.

Under en redningsaksjon, er det 
innsatsleder fra politiet som styrer 
aksjonen, mens vi som hundeførere 
fungerer som fagleder søk. Derfor 
ble jeg undervegs kontaktet av 
innsatsleder, og oppdatert. Ved 
telefonkontakt med de savnede, hadde 
det kommet frem at den ene parten 
var utslitt, og at de ikke klarte å ta seg 
videre i det krevende terrenget. 

Det ble besluttet at Røde Kors sendte 
ut den første snøskuteren, så snart 
som mulig, for å prøve å lokalisere de 
savnede. Da røde kors var på hytten 
sin på Svanstul, ble det raskt 
og effektivt iverksatt.

Berømmer Røde Kors
Da jeg ankom stedet med innsatsleder, 
hadde det kommet nok en snøskuter 
fra Røde Kors, som skulle frakte meg ut 
i terrenget. Jeg har alltid med en sekk, 

som er pakket slik, at jeg skal klare meg 
ca. ett døgn ute i terrenget. Denne ble 
lastet bak i snøskuteren, mens Varg 
og jeg ble noen baktunge passasjer på 
snøskuteren. Det var mye løs snø og 
vanskelige kjøreforhold, så her må en 
bare berømme ferdighetene til sjåføren 
fra røde kors.

Da de savnede hadde med hodelykt, 
prøvde vi å komme så høyt som mulig 
i terrenget, slik at vi kunne lokalisere 
lyset. Ved toppen fikk vi melding fra 
operasjonssentralen, om at de savnede 
så lyset fra snøskuterne. Etter litt, fikk 
vi observasjon og lokalisert de, noen 
kilometer i luftlinje fra vår posisjon.  
De hadde havnet inn i et nesten 
ufremkommelig terreng, langt fra 
merkede løyper.

Vi så at de begynte å bevege seg mot 
oss, og vi ble stående med tente lys, 
slik at de hadde et holdepunkt. 

Etter kun kort tid, så vi de ikke igjen 
og vi fikk beskjed om at de ikke klarte 
å ta seg frem lenger, da det var ulent 
og de ene parten var helt utslitt og kald.

SLITNE OG KALDE 
ETTER MANGE TIMERS 
REDNINGSAKSJON
- AV TORE & VARG -
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som strakte seg ca. 30 meter rett opp, 
som igjen var umulig å ta seg opp. 
Da var det å studere GPS en for å finne 
en fremkommelig rute. Jeg fant en 
rute som fremstod som overkommelig, 
men det viste seg raskt at det var en 
stupbratt fjellside hele vegen rundt. 
Dermed gikk vi tilbake og tok oss inn 
langs fjellryggen, der Varg hadde 
markert.

Nede i dalen, var det flere bekker som 
måtet forseres. Vi hørte at det rant vann 
i bekkene, men grunnet snøen, var det 
ikke mulig å se terrenget rundt. Her 
var det bare å følge haresporene, da 
de tydelig viste hvor en kunne forsere 
bekkene. 

Gode råd er dyre
Likevel skjedde det som bare ikke 
måtte skje. På en slette gikk jeg plutselig 
igjennom og stod med snø til livet, 
og vann til knærne. Det ble en kald 
fornøyelse i 5,5 minus og gode råd ble 
dyre. Må vel innrømme at sekken var 
savnet, og forståelsen for de savnede 
steg.

Derfra tok vi oss opp langs et juv, der 
Varg måtte vise veg opp gjennom 
steinurene. Nå hadde jeg retningen for 

å geleide de andre inn, og en retrett 
dersom jeg ble for kald, men jeg var 
fortsatt uten samband og telefon 
dekning.

På vei oppover, begynte vi begge å 
bli slitne. Varg som forsvant i snøen, 
fikk gå bak meg, men begge var ved 
godt mot. Når vi hadde tatt oss et godt 
stykke oppover, slo Varg igjen mot 
juvet, og markerte på at her er det 
folk. Nå hadde vi begge glemt at vi 
var slitne og jeg fulgte på Varg. Etter 
en stund ble lettelsen stor, da jeg fikk 
tilsvar på at jeg ropte og like etter 
så jeg lyset til de savnede. Jeg fikk 
kommunisert med vedkommende, 
og fikk forklart at den ene parten var 
kald og så sliten at de ikke klarte å ta 
seg videre. Vedkommende hadde lagt 
seg ned et stykke fra der jeg hadde 
kommunikasjon med den andre. 

Jeg forklarte den savnede at han 
fikk gå tilbake og sørge at hun fikk 
beveget på seg og holdt varmen og 
motivere henne med at vi var på veg 
inn til dem. Den savnede ble forklart at 
det var et stort juv mellom oss, slik at 
jeg måtte ta meg høyere opp, for å finne 
en veg inn.

Etter en rask 
sjekk av dem og 
etter å ha pakket 
inn den ene 
savnede, så vi 
to hodelykter på 
vei inn i terrenget, 
som vi kunne 
geleide inn 
i riktig retning. 

Jeg gikk da ned fjellsiden, slik at jeg 
kunne avskjære de og ta meg inn i 
området. Sekken min var dessverre 
blitt med ned igjen med snøskuteren, 
men jeg var greit utstyrt og besluttet 
å fortsette uten. Det vil nok ikke gjenta 
seg. GPS en ble studert og slik terrenget 
der kom frem, skulle det være mulig å 
gå inn. Noen stigninger var det, men 
det fremstod som fullt mulig, og jeg 
regnet med å bruke ca. 1 time inn i 
området vi hadde lokalisert de.

Etter den første nedstigningen, skjønte 
jeg at de høydekurvene, ikke viste den 
hele og fulle sannhet. 

For å beskrive terrenget, så var det 
bratte fjellsider, kupert terreng og en 
gikk i snø til like over knærne. 

Nede i dalen, viste det seg at både 
samband og telefon ikke hadde 
dekning og jeg forstod at vi var overlatt 
til oss selv, da det heller ikke var mulig 
å ta seg opp igjen samme veg.

Nede i dalen, begynte jeg å krysse 
dalen, og jobbe opp mot vinden, slik 
at muligheten for Varg var best mulig. 
Etter å ha jobbet i dalen en stund, slo 
Varg og vi tok oss bort til en fjellvegg 
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savnede med på å gå i møte, visste jeg 
at jeg også kunne bli et problem å få ut.

Under hele operasjonen hadde 
operasjonsleder hatt løpende kontakt 
med politihelikopteret, Sea King og 
luftambulanse, uten at noen av de 
hadde flyvær ut fra base. Dette hadde 
vært en kjærkommen hjelp.

Da jeg så to hodelykter komme i fullt 
driv over åskammen, visste jeg at vi 
var i gode hender. Der kom to gode og 
spreke kollegaer, som hadde heiet til 
seg et par ski, truger og SEKKEN min.

Når sekken var på plass, tok det kun 
få sekunder før vi hadde et godt bål, 
og de savnede var ikledd ull og jerven 
duk. Etter å ha inntatt drikke og nøtter, 
kviknet de savnede til.

Dag Ole og Anton ivaretok oss alle på 
en framifrå måte. Anton måtte i tillegg 
finne frem kniven og skjære av meg 
stillongsen, som var frosset fast i skoene 
og leggene mine. Deretter var det å 
finne frem en ny ullbukse og genser, 
som ble surret rundt beina mine og som 

Derfra og inn tok det meg nesten 1 time. 
Da jeg kom rundt juvet, fant jeg 
skisporene til de savnede, og der fikk 
jeg også igjen sambandskontakt, slik 
at posisjonen på skisporene ble gitt. 
Det ble også informert om at det var 
ufremkommelig med snøskuter og at 
de ikke måtte følge min rute, men finne 
det enkleste og korteste alternativet, via 
kjentmann som var ankommet. Og at 
de måtte ta med sekken min innover.

Gleden ble stor da vi fant de savnede 
under en stor furu. Begge var kalde, 
mens den ene parten i tillegg var 
meget sliten. Etter en rask sjekk 
av dem og etter å ha pakket inn den 
ene savnede, så vi to hodelykter på 
vei inn i terrenget, som vi kunne 
geleide inn i riktig retning. Var ingen 
tvil om at humør og motivasjon til de 
savnede steg.
Så var det bare til å holde oppe motet 
til de savnede, og jeg fikk god hjelp av 
den ene parten til å klargjøre et bål.

Det var ikke lenge etter at jeg sluttet 
å gå, at vannet i skoene var blitt til 
slush, og da det ikke var mulig å få de 

fungerte som sokker og såle i fotposene.

Derfra var det ca. 45 minutters gange ut 
til snøskuter transport.

Den ene av de savnede, ble fraktet ned 
i ventende ambulanse og kjørt direkte 
til sykehus, hun var veldig nedkjølt og 
utslitt. Han andre fikk varmet seg hos 
røde kors, i påvente av transporten 
til sykehuset, men han fremstod som 
fysisk uskadd, men tydelig påvirket av 
opplevelsen.

Denne aksjonen endte heldigvis godt, 
men det var kun grunnet dyktige 
kollegaer og frivillige fra røde kors. De 
savnede var ikke ute fra området før 
klokken var 0415, altså nesten 9 timer 
etter at de ringte etter hjelp, og nesten 
ett døgn etter at de reiste inn i området.
Det gjorde seg med en baguett, cola 
og kaffe hos Røde Kors, etter å ha gått 
3 timer i snø på veg inn, og en time ut 
igjen. Varg som igjen har vist seg som 
en hardfør hund, satte også pris på en 
baguett og mye ros.
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IKM Inspection AS 
Holmejordetveien 21A, 3267 LARVIK
Telefon 33 12 24 50
www.ikm.no

Postboks 257, 3054 Krokstadelva

Kalnes videregående skole, Sandtangen 85, 1712 Grålum
Telefon 69 13 60 00

Løvenskiold Gran A/S

Olav Kyrres vei 2, 1639 Gamle Fredrikstad   |   Tlf: 69 94 99 50

Skårersletta 45, 1473 Lørenskog, Telefon 905 28 631
Telefaks 67 91 94 68 – www.stenerud-byggservice.no

Øvre Skoledalen 12
3482 Tofte
www.hurumkraft.no

JOTRO REGNSKAP AS
Bokføring, Forretningsførsel, EDB-tjenester,

Årsoppgjør med selvangivelser, Momsoppgjør, Konsulenttjenester

Solheimveien 50, 1473 Lørenskog
Telefon: 67 97 96 90, Telefaks: 67 97 96 91

Torvuttaket 26, 1540 Vestby
Tlf.: 63 00 15 20  |  www.primecargo.no

Alt innen lager og terminaltjenester fra Vestby

lysløypa. Det betyr når det regner, eller etter at

det har blitt mørkt. Eller klokka fem om

morgenen. Skikkelig digg å løpe med hund altså.

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

bare er sånn med meg. Du er ikke sånn med

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

bli voldtatt?

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

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

på besøk i barnehagen til ungene våre. Der

fanget du bøttetyven Nils Jørgen (kanskje ikke så

rart han trenger å stjæle leker fra barnehager –

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

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

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

meg om så har du i grunnen mange ulike

personligheter inne i den svære, hårete kroppen

din.

Den yngste lillebroren din er ferdig med å lese

bok på senga. Han er ikke spesielt interessert i å

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

historier om deg, om deg og Tore og alle

eventyrene dere har vært på. Det har jo blitt en

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

reddet kalde, redde folk som har gått seg vill i

skog og mark.

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

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

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

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

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

du er, og for den fantastiske jobben du gjør hver

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

Kos og klem fra mammaen din!

10

Sundsmoen 3855 Treungen,Tlf. 35 04 71 70
www.haugsjaa.no – E-post: post@haugsjaa.no

Magne Dale AS
Fugleleiken 5A, 3742 Skien
Telefon 35 53 69 96

Hother Bøttgers gate 16, 3725 Skien,Telefon 35 90 57 57
E-post: post@borgarkittilsen.no – www.borgarkittilsen.no

Lasses Motell AS
Europaveien 139, 3960 Stathelle
Telefon 35 96 85 00
www.lasses.no
E-post: post@lasses.no

Telefon 35 96 02 20 – Maxi Taxi 959 58 000

Telemark Dyreklinikk
Telefon 35 95 62 62 – www.telemarkdyr.no
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«katt og mus» med politiet, altfor lenge.

Operasjonssentralen har gitt klarsignal for

forsettlig påkjørsel, og leken slutter nå. Det er

klart for plan C. Jeg trykker inn gasspedalen og

letter omtrent fra setet idet jeg setter kursen

direkte mot mistenktes venstre bakside. Jeg får

gitt mistenkte et lite dytt bak og forsøker å dytte

ham ut av veien. Den snødekte veien gjør at jeg

mister festet samtidig som mistenkte svinger frem

og tilbake, og kommer seg løs.

Mistenkte rekker ikke å komme mange

metrene før jeg på nytt kommer helt inntil på

venstre bakside og trykker på nytt gasspedalen

helt inn. Denne gangen er det mistenkte som er

sjakk matt da han sakte, men sikkert mister

kontrollen over bilen, og blir skøvet ut i grøften.

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

fart på bena og henter Garm ut av bilen.

Rekrutten Obelix må bli igjen i bilen, og får kun

kjenne på spenningen derifra. Vi løper deretter

frem mot mistenkte sammen og anroper ham.

Det ble kjapt klinkende klart at leken ikke var

over for mistenkte, og han ble derfor pågrepet

med bruk av hund.

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

mistenkte bestemmer seg for å leke «katt og mus»

med politiet igjen.
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tidligere, så om vi hadde funnet mer så hadde det

antageligvis vært fordi vi hadde slurvet tidligere.

På vei tilbake til politistasjonen stoppet jeg langs

veien bare for å lufte hunden litt før vi kom

hjem. Tanken var at selv om hun hadde vært ute

stort sett hele dagen, skulle vi likevel bare stoppe

og kaste ball og klarne hodet litt både hund og

hundefører. Jeg fant et egnet sted og slapp 

hunden ut. Hun løp noen meter fra bilen før jeg

oppdaget en liten adferdsendring hos hunden, en

slik adferdsendring som jeg stadig ser etter når vi

er ute på oppdrag. Hun jobbet seg litt bortover i

skogen, og markerte på en liten gresstue på 

bakken. Jeg ble stående og kikke litt, men hun

var fast bestemt på at dette er alvor, og ble 

liggende mens halen feiet bakken bak henne. Jeg

hadde ikke annet valg enn å belønne henne med

en kong for innsatsen, og gikk frem sammen med

studenten for å undersøke den aktuelle gresstuen.

Den så ut som gresstuer flest, og det var flere av

samme type i terrenget der vi befant oss. Jeg

sparket litt i den, og det viste seg at den var løs så

den vippet over på siden. Nede i bakken under

den, ganske godt nedgravd, lå det en plastpose.

Etter at vi hadde iført oss gummihansker ble

posen løftet forsiktig opp, og den viste seg å

inneholde 300 gram hasj. Posen med innhold ble

sikret på korrekt måte, og tatt med inn på 

stasjonen. Så selv om hunden hadde holdt på i

nærmere åtte timer med kontinuerlig søk uten et

eneste funn, var nesen fremdeles intakt, og i aller

høyeste grad påskrudd da hunden kom ut av

bilen. Det viste seg i ettertid at like ved hadde

det blitt oppbevart større mengder narkotika, og

det var bare en tilfeldig stopp ved en tilfeldig vei

med en narkotikahund som gjorde at det ble

avdekket. Det var ikke noe mer å finne i området

denne gangen, men det blir nok flere tilfeldige

stopp på tilfeldige veistrekninger heretter.

7

ØTB Øst-Telemarkens Brukseierforening
er en forening av kraftverkseiere med ansvar for kraftverksreguleringene

i østre del av Skiens-vassdraget, herunder bl.a. Møsvatn, Mårvatn,
Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk
Hydro ASA, Statkraft Energi AS, Skagerak Kraft AS, Tinfos AS, Skien

Kraftproduksjon AS (Akershus Energi Vannkraft AS) og Skiens
Brugseierforening. 

Midlere årsproduksjon i kraftverkene nedstrøms ØTBs magasiner er 5,3
TWh, tilsvarende ca. 4,4% av landets totale produksjon av elektrisk energi.

Øst-Telemarkens Brukseierforening, 
Såheimsveien 2, 3660 Rjukan, Telefon 35 01 13 00

– Regnskapsføring
– Lønnsarbeid
– Fakturering
– Remittering
– Årsoppgjør og likningspapirer
– Økonomisk rådgivning

Med solid erfaring og gode teknologiske løsninger gjør vi 
jobben effektivt for deg.

www.cregnskap.no, E-post: post@cregnskap.no

avd. Bø: Gullbringveien 10, 3800 Bø, Telefon 35 70 59 00
avd. Lunde: Brugata 14, 3825 Lunde, Telefon 35 70 63 00

Tekst Telemark 1–2017.qxp_Layout 1  14.08.2017  12.56  Side 7

tidligere, så om vi hadde funnet mer så hadde det

antageligvis vært fordi vi hadde slurvet tidligere.

På vei tilbake til politistasjonen stoppet jeg langs

veien bare for å lufte hunden litt før vi kom

hjem. Tanken var at selv om hun hadde vært ute

stort sett hele dagen, skulle vi likevel bare stoppe

og kaste ball og klarne hodet litt både hund og

hundefører. Jeg fant et egnet sted og slapp 

hunden ut. Hun løp noen meter fra bilen før jeg

oppdaget en liten adferdsendring hos hunden, en

slik adferdsendring som jeg stadig ser etter når vi

er ute på oppdrag. Hun jobbet seg litt bortover i

skogen, og markerte på en liten gresstue på 

bakken. Jeg ble stående og kikke litt, men hun

var fast bestemt på at dette er alvor, og ble 

liggende mens halen feiet bakken bak henne. Jeg

hadde ikke annet valg enn å belønne henne med

en kong for innsatsen, og gikk frem sammen med

studenten for å undersøke den aktuelle gresstuen.

Den så ut som gresstuer flest, og det var flere av

samme type i terrenget der vi befant oss. Jeg

sparket litt i den, og det viste seg at den var løs så

den vippet over på siden. Nede i bakken under

den, ganske godt nedgravd, lå det en plastpose.

Etter at vi hadde iført oss gummihansker ble

posen løftet forsiktig opp, og den viste seg å

inneholde 300 gram hasj. Posen med innhold ble

sikret på korrekt måte, og tatt med inn på 

stasjonen. Så selv om hunden hadde holdt på i

nærmere åtte timer med kontinuerlig søk uten et

eneste funn, var nesen fremdeles intakt, og i aller

høyeste grad påskrudd da hunden kom ut av

bilen. Det viste seg i ettertid at like ved hadde

det blitt oppbevart større mengder narkotika, og

det var bare en tilfeldig stopp ved en tilfeldig vei

med en narkotikahund som gjorde at det ble

avdekket. Det var ikke noe mer å finne i området

denne gangen, men det blir nok flere tilfeldige

stopp på tilfeldige veistrekninger heretter.

7

Akkerhaugen 
Gartneri

Nordsjøveien 315
3812 Akkerhaugen

Telefon 35 95 84 00
Telefaks 35 95 83 99

– Regnskapsføring
– Lønnsarbeid
– Fakturering
– Remittering
– Årsoppgjør og likningspapirer
– Økonomisk rådgivning

Med solid erfaring og gode teknologiske løsninger gjør vi 
jobben effektivt for deg.

www.cregnskap.no, E-post: post@cregnskap.no

avd. Bø: Gullbringveien 10, 3800 Bø, Telefon 35 70 59 00
avd. Lunde: Brugata 14, 3825 Lunde, Telefon 35 70 63 00

Tekst Telemark 1–2017.qxp_Layout 1  14.08.2017  12.56  Side 7

lysløypa. Det betyr når det regner, eller etter at

det har blitt mørkt. Eller klokka fem om

morgenen. Skikkelig digg å løpe med hund altså.

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

bare er sånn med meg. Du er ikke sånn med

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

bli voldtatt?

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

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

på besøk i barnehagen til ungene våre. Der

fanget du bøttetyven Nils Jørgen (kanskje ikke så

rart han trenger å stjæle leker fra barnehager –

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

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

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

meg om så har du i grunnen mange ulike

personligheter inne i den svære, hårete kroppen

din.

Den yngste lillebroren din er ferdig med å lese

bok på senga. Han er ikke spesielt interessert i å

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

historier om deg, om deg og Tore og alle

eventyrene dere har vært på. Det har jo blitt en

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

reddet kalde, redde folk som har gått seg vill i

skog og mark.

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

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

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

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

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

du er, og for den fantastiske jobben du gjør hver

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

Kos og klem fra mammaen din!
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«katt og mus» med politiet, altfor lenge.

Operasjonssentralen har gitt klarsignal for

forsettlig påkjørsel, og leken slutter nå. Det er

klart for plan C. Jeg trykker inn gasspedalen og

letter omtrent fra setet idet jeg setter kursen

direkte mot mistenktes venstre bakside. Jeg får

gitt mistenkte et lite dytt bak og forsøker å dytte

ham ut av veien. Den snødekte veien gjør at jeg

mister festet samtidig som mistenkte svinger frem

og tilbake, og kommer seg løs.

Mistenkte rekker ikke å komme mange

metrene før jeg på nytt kommer helt inntil på
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helt inn. Denne gangen er det mistenkte som er

sjakk matt da han sakte, men sikkert mister

kontrollen over bilen, og blir skøvet ut i grøften.

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

fart på bena og henter Garm ut av bilen.

Rekrutten Obelix må bli igjen i bilen, og får kun

kjenne på spenningen derifra. Vi løper deretter

frem mot mistenkte sammen og anroper ham.

Det ble kjapt klinkende klart at leken ikke var

over for mistenkte, og han ble derfor pågrepet

med bruk av hund.

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

mistenkte bestemmer seg for å leke «katt og mus»

med politiet igjen.
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søkk borte, og politibetjenter løp rundt i området

og lette.  Jeg hadde derfor mine tvil da jeg koblet

på sporlinen.

Men opp gjennom årene har jeg opplevd flere

«skurker» som plutselig forsvinner i løse luften på

denne måten.  Det som er felles for disse er at de

aldri er langt unna, og sannsynligvis er de rett

under nesa på deg.

Jeg slapp derfor hunden ut i hele lengden på

lina og lot ham søke på aktuelle gjenstander helt

i nærheten.  Mellom to små garasjer sto det en

gammel lastebiltilhenger.  Hunden smatt under

denne og kom fram igjen umiddelbart, mens han

ga meg det rare oppspilte blikket han pleier.  Da

jeg huket meg ned og lyste under hengeren så

jeg en sur og forbannet bilfører.

Etter noen kraftige formaninger kom mannen

frem fra under tilhengeren.  Så fulgte en seanse

hvor flere politibetjenter måtte i snøen og en

politioverbetjent ble sprayet med pepperspray.

Men håndjernene ble etter hvert påsatt bil-

føreren.
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vesenets sondeverktøy ble det avdekket en pakke

et stykke inn i kanalen mot fronten av bilen.

Senere blir det også funnet lignende pakker i B-

stolpen på begge sider av bilen. 

Alle håndgrep som ble gjort med bilen, ble

sirlig dokumentert ved foto.  Det sørget kriminal-

teknikeren for.  I tillegg ble samtlige funn håndtert

med tanke på sporsikring og nøye avfotografert.

Funnene ble etter nevnte dokumentasjon fjernet

fra bilen, veid og lagt i sikret emballasje. 

Vi ga oss ikke etter dette.  Resten av bilen ble

også grundig undersøkt.  Bagasjerom, kanaler,

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

kyndige tollere.  Det ble ikke funnet noe ytterlige

narkotika i bilen. 

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

bilen.  På de avdekte skjulestedene i bilen var det

rom for mye mer.  Man kan derfor stille seg

spørsmålet hvor ofte har denne bilen blitt 

benyttet til frakting av narkotika. 

Kriminalteknikeren bragte videre all 

dokumentasjon og funn til det aktuelle politi-

distriktet som hadde ønsket bistand.  De var

selvfølgelig såre fornøyd med dagens oppdrag og

resultat.  Deres mistanker viste seg å stemme på

en prikk.

Den aktuelle bilen var ikke helt «frisk» etter

behandlingen den hadde fått av først skurk, så

purk og toll.  Den ble derfor overlatt til bilverksted

for reparasjoner. 

Kaffen vi satte på ved starten av oppdraget,

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

ny kaffe ble laget og inntatt etter vel gjennomført

oppdrag.  Igjen viser dette oppdraget hvor viktig

og effektivt verktøy hunden er i søk etter 

narkotika.
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Telefon 33 33 33 33
Telefaks 33 33 33 34

Dyrlegene; Eilert-Olsen, Nordgard, Horn, Tanum

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

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

Vallø Båtmotor er autorisert og 
har agenturet på Mercury, 
Mercruiser og har slitedeler til 
Volvo Pent

Carl 15 gate 3 , 3150 Tolvsrød, Tlf. 33 32 88 00, www.vallomarina.no

Flybunkringsservice AS
Postboks 1243, 3205 Sandefjord

Telefon 33 45 24 22, Telefaks 33 46 23 83
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En fredagskveld i april jobbet jeg 
kveld/nattskift med hundefører 
Mette i Haugesund. Mette 
hadde med sin narkotikahund 
Spot, mens jeg hadde med 

patruljehunden Benny. 

Kl. 2051 mottok vi oppkall fra 
operasjonssentralen og vi ble endt 
i  utrykning mot Preikestolen på 
Jørpeland. Dette grunnet leteaksjon 
etter en suicidal 17 år gammel jente. 
Vi var på dette tidspunktet eneste 
hundepatrulje på jobb i Sør-Vest 
politidistrikt. 

Jenta, heretter benevnt savnede, hadde 
kjent historikk på flere og lignende 
forhold. Oppdraget var initiert av en 
bekymringsmelding fra savnedes 
fosterfar, som hadde sporadisk kontakt 
med savnede via hennes mobiltelefon. 
Savnede ville imidlertid ikke opplyse 
hvor hun var, bortsett fra på vei til 
Prekestolen.    

Ressurssettingen på rednings-
oppdraget, var som vanlig med mange 
involverte ressurser. Innsatsleder, flere 
GDE-ressurser, frivillige samt det nye 
SAR-Queen helikopter med IMSI-
Catcher. 

For ordens skyld: IMSI-Catcher er 
en mobil basestasjon som ikke er i 

nettverk og kan spore og lokalisere 
mobiltelefonens posisjon på bakgrunn 
av at den “fange” enten IMEI-nr. og/eller 
SIM-kort nr. (Så her må en innhente 
IMEI nr og SIM nr. hos teleoperatør, 
før en kan igangsette sporing/
lokalisering.) Nøyaktigheten i slike 
sporinger er avhengig av minimum 
2-G dekning eller bedre og vil variere 
fra 550 m nøyaktighet til ned mot 
80 meters nøyaktighet med 4-G 
dekning. IMSI-Catcher fungere også 
der det ikke er nettverksdekning, så 
lenge mobiltelefonen er slått på og i 
søkemodus etter basestasjoner.

Operasjonssentralen tildelte egen tale 
gruppe umiddelbart, slik at alle fikk 
samme informasjon samtidig som 
det ble lettere å komme med innspill. 
Min erfaring tilsier at det nesten aldri 
kan bli gitt for mye informasjon i slike 
søk- redningsaksjoner, da man aldri 
vet hvilken informasjon som medføre 
oppdragsløsning!    

Ferje over Boknafjorden   
Korteste utrykningsvei for Mette og 
meg ble med ferje over Boknafjorden 
til Stavangersiden, hvor vi kunne 
kjøre i tunell fra Stavanger til Tau 
og Jørpeland. Mens vi befant oss på 
ferjen midtveis på Boknafjorden, ringte 
jeg operasjonssentralen i Sør-Vest 
politidistrikt. På anmodning fikk jeg 

oversendt et sporingskart av savnedes 
mobiltelefon. Selve sporingen, 
sektordiagram fra Nord til Sør var på 
nesten 4 mil.  

Jeg skjønte ut fra det jeg hadde hørt 
på samband at savnede måtte befinne 
seg i nærheten av Prekestolhytta. 
Ut fra sporingskartet kunne jeg da 
ekskludere mange mil og kilometer 
og kun konsentrere meg om den 
sporingssektoren som var nord for 
Lysefjorden og vest for Prekestolhytta. 
Presisere for ordens skyld at posisjons 
markør midt i sporingsdiagram på foto 
1, IKKE er savnede sin lokasjon - men 
markør som teleoperatør nytter for å 
sette sporingssektoren.   

Idet ferjen nærmet seg land, fikk 
jeg forstørret opp et kart på egen 
mobiltelefon i område for Prekestolhytta. 
Jeg la inn skjæringspunktet fra 

OVERVÆR 
MED BENNY…
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Benny løp umiddelbart Nordover 
og opp grusveien ca. 100 til 150 meter, 
før han tok en rask 90 graders vinkel til 
høyre opp mot vindretningen og inn i 
skogen. Noen sekunder senere hørte jeg 
vedvarende “bjeffing” fra Benny. 

Jeg skjønte at Benny hadde funnet 
savnede. Jeg løp deretter etter lyden 
og konstaterte raskt at det var funn. 
Savnede var kald og lite snakkesalig. Det 
var godt å varsle øvrige mannskaper 
om “funnet” over samband. Savnede 
ble brakt ned til grusveien og videre 
til hovedveien, hvor hun ble hentet av 
ambulanse.

Snipp snapp snute, så var Bennys 
overvær i rute ;-)   

sporing av savnedes telefon fra foto 
1 til området vest for Prekestolhytta. 
(Selve sporingssektoren er 300 meter 
i dybden, dvs. +-150 meter.) På denne 
måten fikk jeg visualisert et område 
som teleoperatør mente mobiltelefonen 
/ savnede skulle befinne seg ut fra 
sporingskart - foto 2. 

Noe etter kl. 2200 ankom vi område 
ovenfor Prekestolhytta. Mette stoppet 
hundebilen ved innsatsleders KO, 
etablert på grusplass før en 180graders 
veisving like før Prekestolhytta. 

Ved kontakt med innsatsleder ble det 
oppgitt at SAR-Queen helikopteret hadde 
vært i området og søkt etter savnede. 
Grunnet lite drivstoff på helikopter, måtte 
dette returnere til Sola. SAR-Queen 

hadde fått en IMSI posisjon som jeg fikk 
lagt inn på min håndholdte GPS. Denne 
posisjonen lå i samme sektordiagram 
som teleoperatøren hadde sendt. Jeg 
skjønte således umiddelbart hvor 
savnede befant seg - jf foto 2. Til tross for 
at det var mange frivillige ute og lette, 
så var det ingen søk-redningspersonell 
i sporingssektor oppgitt fra teleselskap 
eller posisjon lokalisert via IMSI-Catcher. 

Mette kjørte deretter tilbake og inn 
på en grusvei med en bom, hvor vi 
var tett på savnedes posisjon. Jeg 
merket meg ved at det var tussmørkt 
og nordlig bris mot oss, før jeg tok 
ut tjenestehunden Benny. Etter at 
runderingsdekken og munnkurv var 
påsatt ble sporloggen på GPS-enhet 
aktivert - se foto 3. 

MALERMESTER 
 KNUTSON
Normann Haugland
Skibåsen 26C, 4636 Kristiansand  |  Tlf: 920 58 014
normann@knutson.no  |  www.knutson.no



Vesterålsgaten 136, 8403 Sortland, Telefon  76 12 03 40 
www.caravanogbil.no – E-post: post@vcaravan.no

Professor Birkelands vei 27 A, 1081 Oslo
Telefon 907 45 003, www.strombergsandell.no

B’Brian Pub
Storgaten 11, 1771 Halden, Telefon 69 18 01 71

Åpent 365 dager i året! – Fra 10.00 til 03.00 alle dager

Krog Transport
Moserudveien 88,  1870 ØRJE

Tlf.: 900 67 402
E-post: jan.krog@online.no

Helgelandsmoen, 3512 Hønefoss
Telefon 481 12 220, Telefaks 32 13 53 21

www.lyseng.no

Aktuell behandling er å gi hunden brekk-

middel og/eller medisinsk kull for å hindre

opptak i mage og tarm.  Videre er det væske-

behandling og overvåkning

Oversikt over teobromin i norsk sjokolade:   

•  Melkesjokolade: 1,2 mg/g

•  Mørk sjokolade: 5–8 mg/g

•  Mørk, usøtet sjokolade: 14–16 mg/g

•  Kakaopulver: 12 mg/g

•  Kakaobark: 2–30 mg/g

En plate melkesjokolade på 200 g, inne-

holder for eksempel 240 mg teobromin. 

Dersom Isi, som veier ca. 20 kilo, hadde spist

en plate melkesjokolade, hadde hun da fått i seg

ca. 12 mg teobromin pr kilo kroppsvekt.  Dette

ville være under grensen for forgiftning (20

mg/kg).  Det er imidlertid verdt å merke seg at

mørk sjokolade inneholder betydelig mer 

teobromin.
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Borreveien
Du får så mye mer

Borreveien 92, 3186 Horten
Telefon 33 08 49 00, Telefaks 33 08 49 01
Åpningstider 08.00 – 22.00 (08.00 – 21.00)

Micasa Eiendom – utvikling og drift av næringseiendom
Micasa Parkering – salg av p-løsninger og drift av p-plasser

www.micasa.no

Kriminalomsorgen Region Sør

Hundetjenesten

Fjordgaten 13B,  3115 Tønsberg  –  knut@profoyn.no  
Tlf. 33 30 00 10 -  Mob 917 06 810

Byggadministrasjon fra A til Å
DAK-tegninger, Byggesøknader,
Anbudsdokumenter/Kontrakter
Prosjektledelse, Byggeledelse

Vestfold Fjellboring AS
Nordre Kullerød 6, 3241 Sandefjord
Telefon 33 48 95 50 
www.vestfold-fjellboring.no
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Bø-Tre AS, Eidet, 8475 Straumsjøen
Telefon 76 13 92 90, Telefaks 76 13 84 00

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS – www.krus.no

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

E-post: firmapost@jcjensen.no
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HVOR ER SPORET?
– Snøen er vår venn!!

- AV KIRA & ULF -
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Spor vinterstid er som 
kjent utfordrende med lite 
knusningsfert og vitring. I 
tillegg gjør vegsalt og brøyting 
spor i «den hvite årstiden» 

det hele ofte enda litt vanskeligere. 
Med klimaet vi har her i Norge, blir det 
naturligvis mange av oppdragene som 
oppstår i månedene der det er snø på 
bakken.

Vinteren for ett par år siden var min 
makker og jeg ute på kveldsvakt 
på lensmannskontoret. Litt seint på 
ettermiddagen fikk vi melding om 
å stoppe en rutebuss, og ta kontroll 
på en person som var antatt kunne 
være suicidal. Bussen var på vei mot 
vårt tjenestested. Ifølge sporing på 
personens mobiltelefon var personen 
på bussen på E6 i retning oss. Melder 
på forholdet var familiemedlemmer 
som var bekymret.

Stoppe buss
Vi møtte bussen på E6, og kjørte 
etter denne til skysstasjonen. Inne 
på bussen fant vi ikke den vi så 
etter, men fant både lommebok og 
mobiltelefon som lå igjen i buss-setet.  
Etter å ha snakket med bussjåføren, 
ble det klart at personen plutselig 
hadde villet forlate bussen ca. 1 times 
kjøring lengre sør. Det siste bussjåføren 
så var at vedkommende løp over 
veien og over ei bru som krysser 
Gudbrandsdalslågen.

Da makker og jeg ankom stedet var, 
innsatsleder og patrulje fra lokalt 
lensmannskontor ankommet stedet. 
Brannvesen var også ankommet og 
det ble diskutert om personen kunne 
ha hoppet i Lågen som gikk delvis isfri 
likt ved. Det begynte å bli mørkt, og det 
hastet med å komme i gang med søk.

Det ble ikke forsøkt sporoppsøk fra 
stedet der vedkommende hadde forlatt 

bussen og løpt over brua.  Dette siden 
det hadde gått ca. 1 time, og vi anså det 
som svært lite sannsynlig at «Kira» ville 
klare å plukke opp ett så vidt gammelt 
spor på snødekt brøytet veg. 

Makker og jeg bestemte oss for å 
reise til motsatt side av vegen og søke 
«oppstrøms» langs elvebredden på 
andre siden av Lågen. Tanken var også 
at hvis personen hadde hoppet i det 
iskalde vannet, ville vedkommende 
sannsynligvis være omkommet. 
Brannvesen og personell fra Røde 
Kors gikk ett søk langs elvebreddene 
«medstrøms» nedover Lågen.

På andre siden av Lågen lastet vi ut 
hunden og gikk patruljegang ved den 
lokale jernbanestasjonen og langs 
ett stort lagerbygg. Utenfor brøytet 
veg var det ca. 10 cm med snø, og vi 
ble oppmerksomme på ett spor som 
gikk parallelt med jernbanesporet 
i retning mot sør. Vi sjekket ut dette 
sporet visuelt ca. 100 meter langs 
skinnegangen. Fotsporene i snøen 
ble plutselig borte, og vi konkluderte 
derfor med at disse var avsatt av 
jernbanepersonell som hadde blitt 
plukket opp av en skinnegående rep-
vogn.  

Vi ble oppmerksomme på fotspor som 
gikk parallelt med veien. Disse endte 
opp i en høy netting-grind, for deretter 
å snu og gå langs lagerbygningen på 
oversiden av stasjonen. Dette vurderte 
vi til å være interessante fotspor – siden 
lokale folk ikke vanligvis er godt kjent, 
og ikke ville og bort til en grind som 
var avlåst - og for høy til å klatre over.

På enden av lagerbygningen gikk 
fotsporene i løs-snøen opp i skogen. 
Etter ett lite stykke i skogen kom vi opp 
til en brøytet veg der vi ikke klarte å 
se sporene. Vi gikk derfor ned igjen til 
lagerbygningen, og endte like etter opp 

igjen på samme sted oppe på veien. 
Etter å ha stått der ett par minutter slo 

Kira plutselig inn i skogen, og vi fikk 
igjen øye på fotspor i snøen. Terrenget 
på stedet var slik at det var lite trolig at 
noen brukte dette som snarvei fra jobb/
skole, eller som tursti.

På sporet
Kira festet seg godt på sporet, men 
siden det var bratt skogsterreng 
med mye skog, kom vi ofte til steder 
der vi ikke klarte å se hvor sporet 
fortsatte. Man er da prisgitt hunden på 
samme måte som på barmark. Jeg var 
selvfølgelig veldig glad for at sporet 
gikk til skogs, slik at vi fikk hjelp av 
knusningsfert i terrenget.
Etter anslagsvis 15 minutter på spor 
oppover skogen fikk den første 
bekreftelsen på at vi var på rett 
vei. Kira markert plutselig på en 
gjenstand som lå inn i en liten våt 
vannpytt. Dette viste seg å være ett par 
høretelefoner. Vi meldte fra om funnet 
og ba operasjonssentralen prøve å få 
bekreftet fra familien om personen vi 
lette etter hadde noe slikt. Vi fikk etter 
hvert vite at familien bekreftet dette.  
Etter det første funnet av gjenstand 
gikk det ikke lang tid før vi begynte å 
finne flere gjenstander og klesplagg. 
Vi fant også rester av en nistepakke/
brødskiver. Brødskivene sikret Kira selv 
i original – før jeg rakk å stoppe det… 

Ferden fortsatte – stort sett oppover 
i terrenget. Vi fikk andre patruljer 
til å motpostere på nærmeste vei. 
Sporet holdt seg imidlertid i skogen, 
og både makker og jeg begynte etter 
hvert å bli slitne. Ved start på sporet 
var vi sannsynligvis ca. 1,5 timer 
bak vedkommende. For å hente inn 
forspranget gikk vi så fort vi klarte, 
og prøvde å holde hundens tempo 
i sporlinja. Vi kom også til bratte 
skrenter i terrenget som vi vurderte 



30 POLITIHUNDEN 3 - 2021

personen gikk videre inn i skogen igjen 
og ble borte. 

Jeg vurderte å slippe hunden uten 
line på rundering, men skrinla denne 
tanken siden det ville ta flere minutter 
før vi ville komme oss ned til evt. 
funnsted etterpå. I tillegg var det her 
snakk om en person som kunne handle 
irrasjonelt i møte med en hund som 
gikk i bevoktning m/ hals.  Vi fortsatte 
derfor med hunden i line. Etter ca. 10 
minutter fant vi vedkommende som lå 
gjemt i ett lite søkk i terrenget.

Vedkommende var litt forvirret 
og dårlig kledd. Patrulje fra lokalt 
lensmannskontor gikk oss i møte ut fra 
posisjonen som sambandet vårt ble 
sporet til. Personen gav utrykk for å 

være deprimert etter å ha vært syk og 
innlagt på sykehus etter en operasjon.

Dette oppdraget var litt spesielt ut fra 
at utgangspunktet for sporet var «helt i 
det blå». Sporopptaket ble plukket opp 
flere hundre meter unna sist sette sted, 
og med utgangspunkt i oppdagelsen av 
fotspor i snøen. 

Snøen er ofte en utfordring, men på 
mange oppdrag har jeg også sett 
at snø på bakken er den lille ekstra 
hjelpen man trenger for å få ett godt 
utgangspunkt for løsning. Denne 
gangen kan det hende hunden gjorde 
en forskjell for vedkommende som var 
langt til skogs, dårlig kledd - og etter 
hvert kanskje ute av stand til å ta seg 
tilbake til bebyggelse.

Funn av narkotika på spor.
I forbindelse med hundetrening på 
våren 2020 fikk vi melding om en 
bil med to personer som hadde blitt 
kontaktet av tollere i på norsk side i 
nærheten av grensen mot Sverige. 
Tollerne hadde snakket med de to 
personene i bilen, men ikke funnet 
grunn til å kunne gjøre øvrige tiltak. I 
samme tidsrom hadde en svensk bil 
kjørt inn i Norge, oppholdt seg i Norge 
i svært kort tid før den ble observert 
kryssende grensen inn i Sverige igjen.

Toll hadde i etterkant av 
grensepasseringen av bilen fra Sverige 
reagert på den korte tiden bilen 
oppholdt seg i Norge. Det ble derfor 
vurdert om de to observasjonene 
kunne ha en sammenheng, og at noe 
hadde blitt overlevert mellom de to 
bilene.

Politipatruljer i Elverum så etter aktuell 
bil, mens jeg satte kursen fra Sørli/
Kolomoen. Etter en stund kom melding 
på sambandet om at ene patruljen på 
Elverum hadde møtt aktuell bil. Da 

om vi skulle forsere ved eget sporvalg. 
Problemet med dette er jo at vi da 
risikerer å miste sporet. Det ble derfor 
til at vi fulgte etter «Kira» i sporet der 
hun gikk.

Etter ca. 1 time dreiet sporet og gikk 
nedover i terrenget igjen. Vi kom til 
oversiden av ett hogst-felt og hørte 
plutselig rop og kvistknekking i 
terrenget nedenfor oss. 
Etter hvert fikk vi øye på en person 
som gikk ca. 200 meter nedenfor, i 
kanten på hogst-feltet. Jeg ropte at 
vedkommende måtte stoppe, men fikk 
kun ett spørsmål tilbake om «hvem 
er du?». Jeg ropte tilbake at det var 
politi med hund og gav beskjed om at 
vedkommende skulle stå i ro og vente 
på oss. Dette gav ingen virkning, og 
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patruljen måtte snu, fikk den aktuelle 
bilen anledning til å stikke seg vekk.

Patruljen på Elverum var observante 
og så at det var blitt virvlet opp veistøv 
inn en vei og inn i ett boligfelt. De 
fant igjen bilen innerst i en blindvei 
i innkjøringen foran en bolig, og fikk 
pågrepet fører. Passasjer i bilen hadde 
løpt fra stedet. 

Jeg ankom stedet anslagsvis 
20-30 minutter senere og foretok ett 
sporoppsøk med «Kira». Hun slo nesten 
umiddelbart på sporet i den mest 
naturlige retningen fra hvor bilen stod. 
Sporet gikk ut på ett gresslagt område 
ned mot ett tjern som ligger på ett 
fri-/turområde. Etter ca. 150 meter 
på spor så jeg at halen på hunden gikk 
rett til værs lengst fremme i sporlinjen. 
Jeg var sikker på at person nr. 2 lå 
gjemt nede ved tjernet bak ett stort tre 
som stod der. Enda sikrere var jeg da 
hunden gikk rett i «hals-bevoktning». 
På andre siden av treet lå det ingen 
person, men derimot lå det en liten 
bag der. 

Hals
Hvis gjenstanden er stor nok, pleier 
Kira å løse ut i hals. Jeg begynte 
umiddelbart å få hunden til å være 
stille for å ikke alarmere «hele verden» 
om at vi hadde funnet bagen som vi 
selvfølgelig skjønte mest sannsynligvis 
stammet fra mannen som hadde 
stukket fra stedet. Patruljen fra Elverum 
kom og tok seg av bagen. Vi fortsatte 
sporet med en gang for å prøve å få 
fanget mannen. Jeg var nesten helt 

sikker på at mannen måtte ha fått med 
seg bjeffingen fra Kira, og at han nå 
ville sette farten opp for å unndra seg.

Kira gikk bra spor, men på andre siden 
av tjernet gikk det rett inn i en hage og 
ut på asfaltert vei. Her var det stopp, og 
vi sjekket derfor rundt om i boder og 
garasjer i omliggende hus uten resultat. 
På andre siden av veien var det ett 
område med mye «kvist og kvast», og 
jeg så ned mot ett nytt tjern som jeg 
hadde lyst til å sjekke. Kira gav meg 
imidlertid ikke noen indikasjoner hvor 
sporet gikk videre, så jeg gikk tilbake 
til utgangspunktet for å se om det var 
ett sted som hunden kunne plukke opp 
sporet igjen.

Søket etter mannen ble resultatløst. 
Mange naboer var nysgjerrige på hva 
som hadde skjedd. Jeg ba dem bare om 
at hvis de skulle observere en person 
som lette etter noe i området, så måtte 
de varsle politiet.

Jeg trakk meg vekk og ventet i nær-
området i bil på evt. ny observasjon av 
mannen. I mellomtiden hadde patruljen 
fra Elverum konstatert at det dreide seg 
om ett større beslag narkotika som lå i 
bagen.

Mannen var imidlertid borte, 
og etter ca. 1 times venting i området 
bestemte jeg meg for å sette kursen 
hjemover. I bilen på retur hjem hørte 
jeg på sambandet at naboer hadde 
meldt om en mannsperson som 
tydeligvis hadde mistet noe, og var 
på leting ved tjernet. Flere patruljer 

Jeg var sikker 
på at person 
nr. 2 lå gjemt nede 
ved tjernet bak ett 
stort tre som stod 
der. Enda sikrere 
var jeg da hunden 
gikk rett i «hals-
bevoktning».

posisjonerte seg, og fikk pågrepet 
mannen.

Ved kontroll av bagen viste det seg at 
den inneholdt flere kilo med cannabis. 

En bra dag på jobb. Ikke en stor 
prestasjon å finne bagen etter ett så 
kort spor, men moro når det tross 
alt var snakk om en større mengde 
narkotika. Ekstra moro er det når 
fangsten skjer på grunn av godt 
samarbeid med toll og andre patruljer 
- som faktisk klarer å fange begge 
«skurkene.»
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Tiden flyr når en har det gøy, 
sies det. At det har vært 
gøy kan jeg skrive under 
på. Men det å godkjenne en 
patruljehund i politiet kan til 

tider by på flere utfordringer. 

Jeg har nå drevet med hunder i politiet 
i over 20 år. Det har vært veldig gøy, 
men hadde en vist på forhånd hvilke 
utfordringer man kan støte på, tror jeg 
ikke det hadde vært like lett. Jeg tenkte 
å oppsummere min vei til godkjente 
hunder i politiet.

I år 2000 fikk jeg min første hund, 
Pontus, 6 måneder gammel, langhåra 
schæfer. Selvsagt likte jeg hunden 
veldig godt. I “gamledager” mentaltestet 
vi hundene etter at de var passert 1 
år gamle. “Hågen” og “Gimren” stod 
for testen på Ølberg. Hunden bestod 
testen med veldig god margin. Gimren 
opplyste at han stod klar til å overta 
hunden, dersom jeg ønsket å kvitte meg 
med den. Det hadde jeg selvsagt ikke 
tenkt!

Det var fordi jeg enda ikke hadde 
opplevd “svartsida” til hunden. Et halvt 
år senere, og flere angrep på tilfeldige 
ofre, ringte jeg Gimren for å høre om 
tilbudet fortsatt stod ved lag. 

Hunden flyttet til Ganddal, men ble 
dessverre avlivet 2 år gammel. Da 
hadde den en rekke med hendelser 
med utagering mot personer.

Etter Pontus, fikk jeg hund fra PHS 
(Politihøgskolen), Fargo, 2 år gammel 
mentaltestet hund. For et utrent øye 
kunne det se ut som om Pontus var 
gjenopplivet, de to hundene var sykt 
like. 

Fargo var en ok hund, men sett i 
ettertid, var det for lite trøkk i hunden. 
Da var det jo flaks for meg at hunden 
hadde både allergi og nyre problemer. 
Fasiten for Fargo, ble at han tilbragte 
4 måneder på Randaberg, før den 
havnet tilbake til PHS. Fargo ble faktisk 
godkjent patruljehund til slutt, og ble 
over 10 år gammel.

Hund nummer 3
Så var det duket for hund nummer 
trer, i jakten på å godkjenne min første 
hund. I Januar 2002 kom Valle, en 1 år 
gammel svenske, til Randaberg. 
Nå gikk endelig ting på skinner. Jeg var 
på ni ukers kurs i 2002, og i november 
2002 godkjente jeg min første 
politihund.

Selv om hunden hadde ryggproblemer, 
var han i tjeneste til han ble 11 år.

Når Valle var 9 år, hentet jeg meg valp 
fra Danmark. Teo var 3 måneder da 
jeg overtok han. Dette skulle bli min 
neste tjenestehund tenkte jeg. Jeg har 
nok alltid hat en romantisk ide om å 
utdanne valp. Teo var en topp hund, 
(blant mine favoritter). Like før den 
ble et år gammel, begynte den å halte 
på den ene framfoten. Dette gav seg 
ikke. Etter at hunden ble tatt bilde 
av, viste det seg at den hadde kraftig 
AD (albuedysplasi). Dette ble en trist 
avslutning på en bra hund. Hunden 
ble avlivet.

DET SKAL IKKE 
VÆRE LETT!
- AV STÅLE -
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Jeg har nå 
drevet med hunder 
i politiet i over 
20 år. Det har 
vært veldig gøy, 
men hadde en vist 
på forhånd hvilke 
utfordringer man 
kan støte på, tror 
jeg ikke det hadde 
vært like lett.  
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Nå var det bare å brette opp armene 
å kjøre på. Ny valp ble hentet fra 
Danmark, Troll. Ny hund på 3 måneder. 
Kall meg gjerne enkel, men jeg likte 
godt Troll også. Denne trente jeg med 
i 2 år. Jeg følte meg overmoden for å 
godkjenne Troll. 

Godkjennings kurset ble derfor en 
kraftig nedtur. Da jeg etter en uke 
ble sendt hjem, med beskjed om at 
hunden manglet motivasjon/forståelse 
for rundering. Det hjalp ingen ting at 
hunden bestod alle de andre øvelsene.

Denne var tyngre å svelge. Men etter to 
uker ble jeg oppringt fra Agder, der en 
hundefører også hadde blitt sent hjem 
fra kurset vi var på. Spørsmålet var 

enkelt og greit, skal vi bytte hund?
Svaret ble ja. Det har jeg aldri angret 
på. Jeg fikk Orkan, som jeg godkjente 
1 år senere. Orkan er fortsatt i tjeneste 
11,5 år gammel.

Da orkan var litt over 8 år, begynte 
jeg å tenke på arvtageren hans. Min 
evinnelige tro på valp, var fremdeles 
ikke over. Derfor var det bare å få heim 
en ny danske. Tassen kom, og jeg falt 
pladask. Kanonkjekk hund, med gode 
drifter.

En skulle ikke tro det var mulig, men 
tradisjonen tro. Da Tassen var ca 
året, begynte han å halte på den ene 
framfoten. Jeg fikk bange anelser, dro 
rett til veterinæren, for å ta bilder av 

Jeg har ikke 
angret en dag, 
på at jeg begynte 
med politihunder, 
det har vært et 
eventyr….
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foten. Hvor stor er oddsen!
Tassen hadde alvorlig grad AD. Etter 
samråd med oppdretter, avlivet på 
stedet.

Du snakke meg om! Ny hund fra 
Danmark, Elvis (kongen. Hund nummer 
8, han har jeg fremdeles! Kanskje 
den beste hunden jeg har hatt. Men 
tro for all del ikke at alt har gått på 
skinner med Elvis. Her har det vært 
litt av hvert. Hunden har miljøallergi. 
Hadde det ikke vært for at den har 
så stort potensiale, hadde jeg gitt han 
opp. Den har vært “mye” hos Hinna 
smådyrklinikk.

Ikke nok med det, i romjulen ble 
hunden påkjørt. 

På mirakuløst vis kom hunden fra det 
med livet i behold. 2 brudd i bekkenet. 
2 måneder nesten helt i ro, og nå 6 
måneder senere, virker hunden å være 
helt hundre.

Hadde jeg vist for 20 år siden, det jeg 
vet i dag, er det ikke sikker at min tid i 
politiet hadde sett lik ut. Det er kanskje 
derfor folk sier, “det er godt vi ikke 
vet” For en ting er sikkert. Jeg har ikke 
angret en dag, på at jeg begynte med 
politihunder, det har vært et eventyr….



I
forrige nummer av bladet var forordet til 

artiklene beklageligvis ikke med, men stoffet 

her var fra OPTKs jubileumsår 1976, det

året klubben var 50 år.  Her hadde redaktøren for

jubileumsheftet Kjell Askildt, hundefører i Oslo

og tidligere redaktør av bladet «Politihunden»,

gjort et intervju med vårt æresmedlem Otto

Preiss, som ikke bare var en dyktig hundemann,

men også en sterk pådriver i organisasjonsarbeid

for politihundesaken.  I jubileumsåret var det

naturlig at datidens hundeførere ville ta et

tilbakeblikk på hva denne frontfiguren i politi-

hundearbeidet hadde opplevd.  Kjell Askildt som

gjorde intervjuet med Preiss ba ham også om å

skrive et innlegg til bladet om det oppdrag han

husket aller best fra sin karriere, – det mye

omtalte «Konsmomordet», et dobbeltmord i Sør-

Audnedal i 1946 hvor det ble rekvirert hunder fra

Oslo.  Sett i lys av de ressurser de hadde til

rådighet på den tiden, var dette en jobb det 

virkelig står respekt av.  Vi kommer tilbake med

flere innlegg av Otto Preis ved senere anledninger.

Videre hadde vi i foregående nummer av

bladet med to øvrige saker fra jubileumsåret

1976.  Den ene skrevet av Arne Kristian Tangstad

om hunden TIM tilhørende Konrad Sørli.  Den

andre var et klipp fra VG, hvor rottweileren Tico

tilhørende Knut Haug, ble byens helt etter at han

sannsynligvis berget livet til en liten pike.

Denne gangen har vi hentet noe stoff fra den

første tiden med spesialhunder – narkotikahunder

og bombehunder.  Den sterke pådriveren til å

skaffe narkotikahunder for bruk i norsk politi,

Erling Grændsen, var den som sammen med Willy

Gjesdal, tidligere formann i NPHL og leder for

Hundetjenesten i Oslo på slutten av 60-tallet,

bidro til at dette viktige arbeid kom i gang.  Vi

fant to artikler i bladet «Politihunden» som

forteller litt om starten på arbeidet med

narkotikahundene.  En av artiklene er skrevet av

tidligere narkotikahundefører Kari Stumberg Bye,

som tjenestegjorde i Østfold (Fredrikstad).  Den

andre er en problemstilling som ble reist av en

politiadjutant i Drammen som ønsket å få starte

med denne type hund, og hvor Kjell Askildt 

svarer på vegne av NPHL. 

Videre har vi sett tilbake på starten av bombe-/

sprengstoffhundene i norsk politi.  Her var det

NPHL som tok en sterkt initiativ overfor Justis-

departementet.  NPHLs tidligere formann, Tor A.

Løkken som i sin tid tok opp saken i laget, var

også den som skar i gjennom og bidro til at en

beslutning om anskaffelse ble tatt, da han tidlig

på 80-tallet ble innbeordret til departementet.

Tilbakeblikk
NPHLs pensjonistforening

ved Geir N. Halvorsen 
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Her ble det besluttet at vi skulle reise over til

London for å skaffe oss kunnskap om opplæring

og bruk av bombehunder.  Men etter en del 

samtaler endte dette med at vi like gjerne skulle

sende to hundeførere fra Oslo og én fra

Stavanger, – dette på grunn av oljevirksomheten i

Nordsjøen, for at disse skulle få sin utdannelse

der og samtidig få muligheten til å  anskaffe seg

egnede hunder fra deres skole.  Dette var nok en

fornuftig løsning på det tidspunkt.  Fra Oslo ble

Per Arne Gulbrandsen og Knut Kentsrud tatt ut til

denne oppgaven. 

Nedenfor har vi gjengitt to innlegg i

«Politihunden» fra denne perioden, hvorav 

rapporten til Per Arne Gulbrandsen er skrevet

etter oppholdet i London .

Hentet fra Politihunden nummer 3/1979

Ti år med narkotikahunder
ved Kari Stunberg Bye

«Oslo, 7/11 -67», dette er sted og dato for første

skritt mot opplæring av narkotikahunder i norsk

politi.  Politibetjent Willy Gjesdal sendte denne

dagen et brev til «herr major Marlo Hjernquist»

ved Armens Hundskola i Sollefteå, Sverige.  Brevet

er på fem linjer, og Gjesdal ber på vegne Norsk

Politihundelag om å få ta del i svenskenes viten

om opplæring av narkotikahunder.

Allerede 13/11 -67 fikk Gjesdal svar fra

Hjernquist.  Kopi av dette brevet foreligger

dessverre ikke, men en må gå ut fra at svaret var

positivt, for i mars 1968 kom det invitasjon fra

Armens Hundskola til Gjesdal om å delta i kurs i

narkotikadressur.

Samtidig med at papirmøllen ble satt i gang,

begynte de første eksperimentene med praktisk

opplæring av narkotikahund.  To hele gram med

narkotika ble fordelt på Øverland, Ekeberg og

Lier.  Alle hundene som ble forsøkt i søk etter

narkotika, var voksne, utdannede tjenestehunnder.

Fra 22. april til 4. mai 1968 var Gjesdal og

Grændsen deltagere i kurs for narkotikahunder

ved Armens Hundskola.  Gjesdal nevner i sitt

referat fra kurset at Grændsens unghund Zakk på

åtte måneder, var kommet lenger i sin søks-

utdanning enn de 18 måneder gamle svenske

unghundene.  Grændsen var altså på dette tids-

punktet i gang med å utdanne Norges første 

spesialhund i narkotikasøk.

Pb. Løvås nådde også gode resultater med sin

Teddy.  Teddy var vanlig tjenestehund fra før, men

det viste seg at han også hadde talent for søk

etter narkotika.  Diskusjonen om spesialhund 

kontra tjenestehund med etterutdanning i søk

etter narkotika, gikk livlig.  NPHL mente at en

kunne nå gode resultater med en kombinert-

hund, men politimesteren i Oslo tok avstand fra

bruk av kombinerthund.  Oslo politikammer

anbefalte 1/11 -68 overfor Justisdepartementet at

man satset på to spesialhunder til å begynne

med.  De hundene som var aktuelle i første

omgang, var hundene til Grændsen og Løvås.

Samtidig med denne debatten, pågikk det en

diskusjon om utlån av narkotika til bruk under

opplæring av narkotikahund.  Disse diskusjonene

hadde sammenheng med hverandre i og med at

det på tross av Oslo politikammers innstilling, ble

foretatt trening av tjenestehund til narkotikasøk.

Det virker som det var stoff til dette bruket Oslo

politikammer ikke ville låne bort.  Vi vet jo nå at

det senere ble utdannet flere tjenestehunder som

såkalte cannabishunder.

22/11 -68 skrev styret i NPHL til Justis-

departementet og ba om et møte angående

narkotikahunder i Norge.  De fikk antageligvis

ikke svar, for 14/12 ble det sendt purring.  En får

anta at etter det gikk det i orden med et møte

selv om det ikke foreligger noen dokumenter

angående dette.
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Her ble det besluttet at vi skulle reise over til

London for å skaffe oss kunnskap om opplæring

og bruk av bombehunder.  Men etter en del 

samtaler endte dette med at vi like gjerne skulle

sende to hundeførere fra Oslo og én fra

Stavanger, – dette på grunn av oljevirksomheten i

Nordsjøen, for at disse skulle få sin utdannelse

der og samtidig få muligheten til å  anskaffe seg

egnede hunder fra deres skole.  Dette var nok en

fornuftig løsning på det tidspunkt.  Fra Oslo ble

Per Arne Gulbrandsen og Knut Kentsrud tatt ut til

denne oppgaven. 

Nedenfor har vi gjengitt to innlegg i

«Politihunden» fra denne perioden, hvorav 

rapporten til Per Arne Gulbrandsen er skrevet

etter oppholdet i London .

Hentet fra Politihunden nummer 3/1979

Ti år med narkotikahunder
ved Kari Stunberg Bye

«Oslo, 7/11 -67», dette er sted og dato for første

skritt mot opplæring av narkotikahunder i norsk

politi.  Politibetjent Willy Gjesdal sendte denne

dagen et brev til «herr major Marlo Hjernquist»

ved Armens Hundskola i Sollefteå, Sverige.  Brevet

er på fem linjer, og Gjesdal ber på vegne Norsk

Politihundelag om å få ta del i svenskenes viten

om opplæring av narkotikahunder.

Allerede 13/11 -67 fikk Gjesdal svar fra

Hjernquist.  Kopi av dette brevet foreligger

dessverre ikke, men en må gå ut fra at svaret var

positivt, for i mars 1968 kom det invitasjon fra

Armens Hundskola til Gjesdal om å delta i kurs i

narkotikadressur.

Samtidig med at papirmøllen ble satt i gang,

begynte de første eksperimentene med praktisk

opplæring av narkotikahund.  To hele gram med

narkotika ble fordelt på Øverland, Ekeberg og

Lier.  Alle hundene som ble forsøkt i søk etter

narkotika, var voksne, utdannede tjenestehunnder.

Fra 22. april til 4. mai 1968 var Gjesdal og

Grændsen deltagere i kurs for narkotikahunder

ved Armens Hundskola.  Gjesdal nevner i sitt

referat fra kurset at Grændsens unghund Zakk på

åtte måneder, var kommet lenger i sin søks-

utdanning enn de 18 måneder gamle svenske

unghundene.  Grændsen var altså på dette tids-

punktet i gang med å utdanne Norges første 

spesialhund i narkotikasøk.

Pb. Løvås nådde også gode resultater med sin

Teddy.  Teddy var vanlig tjenestehund fra før, men

det viste seg at han også hadde talent for søk

etter narkotika.  Diskusjonen om spesialhund 

kontra tjenestehund med etterutdanning i søk

etter narkotika, gikk livlig.  NPHL mente at en

kunne nå gode resultater med en kombinert-

hund, men politimesteren i Oslo tok avstand fra

bruk av kombinerthund.  Oslo politikammer

anbefalte 1/11 -68 overfor Justisdepartementet at

man satset på to spesialhunder til å begynne

med.  De hundene som var aktuelle i første

omgang, var hundene til Grændsen og Løvås.

Samtidig med denne debatten, pågikk det en

diskusjon om utlån av narkotika til bruk under

opplæring av narkotikahund.  Disse diskusjonene

hadde sammenheng med hverandre i og med at

det på tross av Oslo politikammers innstilling, ble

foretatt trening av tjenestehund til narkotikasøk.

Det virker som det var stoff til dette bruket Oslo

politikammer ikke ville låne bort.  Vi vet jo nå at

det senere ble utdannet flere tjenestehunder som

såkalte cannabishunder.

22/11 -68 skrev styret i NPHL til Justis-

departementet og ba om et møte angående

narkotikahunder i Norge.  De fikk antageligvis

ikke svar, for 14/12 ble det sendt purring.  En får

anta at etter det gikk det i orden med et møte

selv om det ikke foreligger noen dokumenter

angående dette.
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17/2 -69 sendte i hvert fall Justisdepartementet

ut et rundskriv til politimestrene om «bruk av

hunder i narkotikatjenesten».  Departement

uttaler her at det kan komme på tale å ta i bruk

et par spesialhunder ved Oslo politikammer.

Utover dette vil en overveie å gjøre bruk av

ordinære tjenestehunder i den utstrekning ved-

kommende hund og fører ansees skikket.

Angående utlån av narkotika til opplæring av

hund, ber Departementet i denne forbindelse om

at det foretas en nøye vurdering av hund og

fører, bl.a. med hensyn til hundens skarphet.  Det

er Politimesteren som skal foreta denne 

vurderingen, og saken bes deretter forelagt

departement med herr Politimesterens uttalelse.

Torsdag, 27/2 -69 ble det på møte i kårings- og

avlsrådet i NPHL vedtatt at det skulle utarbeides

et godkjenningsprogram for narkotikahunder.

Godkjenningsprogrammet besto av appelløvelse,

dekkøvelse, søk etter narkotika i bil, rom, terreng,

båt, jernbanevogn og på person.  11/3 -69 foreslo

Oslo politikammer at Grændsen og Løvås skulle

tilstilles vanlig godtgjørelse for sine hunder et

prøveår.  Departement hadde ingen bemerkninger

til dette, forutsatt at hundene besto godkjennings-

prøven.  Den første godkjenningsprøven for

narkotikahunder ble holdt 22/5 -69.

Dette er altså nøyaktig ti år siden.  Vi har pr. i

dag ti godkjente spesialutdannede narkotika-

hunder.  Dette kan vel neppe kalles noen rivende

utvikling, sammenlignet med omfanget utbredelsen

av narkotika og narkotikamisbruk har fått.

«Fødselen» for narkotikahundene var trang, men

«oppveksten» har vært ganske mager den også.

Det ble for ikke lenge siden vedtatt å øke antall

stillinger for narkotikahunder, så gjenstår det bare

å se hvor lang tid det tar å fylle kvoten. 

Politihundens spørrespalte 
2/1975:

Narkotikahunder

For snart et år siden søkte jeg Justisdepartementet

om vanlig godtgjørelse for min hund som 

narkotikahund.  Hunden, som er en labrador

retriever, ble godkjent som narkotikahund høsten

1973.  Søknaden om godtgjørelse ble anbefalt av

politimesteren i Drammen.

Jeg har ennå ikke fått noe svar fra 

departementet på søknaden, men har under 

hånden fått enkelte opplysninger om at man først

skal forhandle i departementet om en ordning på

landsbasis.  Norsk Politihundelag skal visstnok

være med på forhandlingene.  Ut fra ovenstående,

samt ut fra rundskriv av 15/10-74 fra Politiskolen

om kurs for narkotikahunder, vil jeg, som medlem

av Norsk Politihundelag, gjerne ha svar på 

følgende spørsmål:

1. Hvordan er Norsk Politihundelags syn på

spesialhunder kontra «all-round»-hunder

(vanlige tjenestehunder som også har fått

opplæring i narokotikasøk)?

2. Hva er gjort fra Norsk Politihundelags side for

å øke tildelingen av narkotikahunder på

landsbasis (ut over de tre som i dag får godt

gjørelse)?

3. Hvordan ser Norsk Politihundelag på bruk av

min hund i tjenesten når jeg ikke får godt-

gjørelse for den?

Carl Halvor Aasp adj.

Svar:

Deres spørsmål er i høyeste grad aktuelt, og vi

takker for henvendelsen.

For å rydde enhver misforståelse av veien med

en gang, kan jeg få opplyse at når det gjelder

hundesaker innen politiet, er det Norsk

Politihundelag som møter departementet ved
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forhandlingsbordet.  Da NPHL ikke er forhandlings-

berettiget, arter forhandlingene seg som drøftelser,

og protokollføres som sådanne.  De stiller tre

spørsmål som jeg skal forsøke å besvare tilfreds-

tillende i samme rekkefølge.

1. Norsk Politihundelags syn i denne saken er

følgende: Behovet for spesialhunder til søk av

narkotiske midler er ubetinget til stede ved de

fleste politikamre.  Konf. innstilling fra politi-

betjent E. Grændsen av 21/10 -72.  Innstillingen

er fra 1972, og må sees i lys av dette.  Det kan

imidlertid være av interesse å sitere avsnittet som

omhandler Drammen politikammer i denne

vurderingen:

«Ved dette politikammer er det pr. i dag svært

få narkotikasaker.  Politikammeret har ikke

noen spesiell etterforsker i disse saker.  Etter-

forskningen er underlagt sivilavdelingen.  Hva

som er årsak til at Drammen politidistrikt er

forskånet for narkotikaproblemet, kjenner jeg

ikke.  Årsaken kan være at politiet ikke 

engasjerer seg tilstrekkelig for problemet.  Ikke

navngitte tunger kan fortelle at det er 

narkotisk miljø i byen.»

Imidlertid kan man ikke regne med å få en

narkotikahund til stedet under forefallende opp-

drag i den daglige tjenesten.  Derfor vil det også

være et behov for å ha narkotikasøk som tilleggs-

utdannelse på en del allround-hunder.  Dette er

ment kun som «førstehjelp», og for å kunne

frigjøre en spesialhund til langt viktigere opp-

gaver.

2. Det må innrømmes at det pr. i dag er gjort

svært lite.  Årsaken til dette er at NPHL i de siste

år har arbeidet meget hardt for å få en bedre

posisjon for begrepet «polititjenestehund».  En

narkotikahund vil jo også komme inn i dette

begrepet.  Vi har valgt å gå denne veien for å få

best mulig utgangsposisjon ved de videre

forhandlinger med departementet.  Imidlertid

mener vi, på tross av problemet «narkotikahund»

som har fått en stemoderlig behandling, at vi har

oppnådd det vi ønsket.  Departementet har endret

sin prinsippielle holdning til begrepet «politi-

tjenestehunden», vi har oppnådd bedre dekning

landet sett under ett, med all-roundhunder og

bedre økonomiske kår.

Antallet narkotikahunder på landsbasis, samt

godtgjørelse til disse, står nå øverst på NPHLs 

prioriteringsliste, og skal opp i forhandlinger med

departementet i den nærmeste fremtid.  (Datoen

er ikke fastsatt ennå.)

3. Prinsipielt er NPHL motstander av at en politi-

hundfører, hva enten han har narkotikahund eller

allroundtjenestehund, bruker sin hund i

tjenesten uten at føreren blir tilstått den godt-

gjørelse det er forhandlet seg frem til.  Unntatt fra

dette prinsipp, er situasjoner som fortoner seg

som livsviktige.  F. eks. ettersøkninger etter syke

Kjell Askildt
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og skadede personer.  Årsaken er at NPHL ikke

kan få stadfestet noe behov, hvis behovet skjules

ved at hunder som ikke får godtgjørelse, brukes i

tjenesten.

Skulle man tross dette bruke hunden, etter

forutgående ordre fra overordnet instans, bør det

skrives regning til samme instans.  I denne 

regningen må det beregnes kostgodtgjørelse samt

førertillegg og treningstillegg ut fra de satser som

gjelder i øyeblikket.  Melding om slik bruk, må

sendes Norsk Politihundelag ved Kårings- og avls-

rådet så snart som mulig etter oppdragets slutt.

Jeg håper at dette skulle være fyldestgjørende

svar på Deres spørsmål.  Med hensyn til det

snarlig forestående møte med departementet,

hører vi gjerne fra Dem om behovet for narkotika-

hund ved Drammen politikammer fortoner seg

annerledes nå enn i 1972.  En slik vurdering må

være best mulig underbygget, om vi skal nå frem

med et eventuelt krav.

Med vennlig hilsen

Kjell Askildt sekretær/NPHL
Hentet fra Politihunden nr3/1977:

Sprengstoffhunder i Norge
Norge er et fredelig land, tror vi.  Rundt omkring

i verden skjer det saker og ting som gjør oss litt

urolige.  Vi tenker på det, og vi glemmer fort.

Plutselig kan vi få åpnet våre øyne i form av

attentater og organiserte drap.  Vel, det er kanskje

å gå noe for langt.  Vel, jeg våger likevel den på-

standen.  Våre svenske kollegaer har fått merke

det i fullt monn.  Nylig har man der avslørt en

velorganisert terrorgruppe som hadde til hensikt

å benytte våpen og sprengstoff for å fremme sine

krav.

I Norge har saker, hvor sprengstoff har vært

med, hatt en økende tendens.  Vi må også for-

vente at vi før eller senere vil bli innblandet i den

internasjonale terrorismen.  Det er en selvfølge at

Norge har tatt spesielle forholdsregler.

For oss som har stor tro på hunder, er det litt

skuffende at myndighetene ikke har satset på

opplæring av sprengstoffhunder.  Man har ennå

ikke konstruert et fullgodt instrument som kan

lete opp og konstatere at det er sprengstoff.

Jeg vil ikke komme inn på hvordan hunden

finner sprengstoff fordi søkingen er uhyre enkel.

Likevel mener jeg at den hundeføreren som 

sammen med sin hund skal søke etter sprengstoff

må være meget vel utdannet med hensyn til

sprengstoff.  Derfor vil min påstand være at den

alminnelige hundefører ikke duger eller skal

befatte seg med sprengstoff.  Dette skyldes flere

forhold.  Hovedårsaken er at man ved vanlig 

politihundearbeid fremelsker apporteringen slik

at hunden biter i de gjenstandene den henter

eller oppdager.  Jeg vet at enkelte hundeførere vil

si at det er intet problem å få hunden til ikke å

røre gjenstander, noe jeg selvfølgelig er enig i.

Men, i det øyeblikk hundeføreren er ukonsentrert

eller hunden er det, kan hunden i ukontrollert til-

stand finne en elektrisk tenner eller annen tenn-

mekanisme.  De som har kjennskap til spreng-

stoff, vet at man normalt har en svært liten sjanse

når først detonasjonen skjer.  Videre kan man

finne tennmekanismer som er lagt opp som

feller.  Dvs. dersom man rører sprengstoffpakken,

detonerer den.

Her er det ikke snakk om å få et stort antall

hunder.  Personlig tror jeg at fire hunder fordelt

på landet vil dekke behovet.  Hundetypen kan

diskuteres, men her har man erfaringer fra

utlandet.

Utdannelsen må i første rekke gjelde hunde-

føreren.  Han må skoleres i fremgangsmåter,

sprengstofftyper, tennmekanismer, fremgangs-

måter ved uskadeliggjørelse.  Kort sagt, han må få

en praktisk innføring og trening.  Hunden trenes
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i søksarbeidet og kun med henblikk på å markere

gjenstander.  Videre tror jeg ikke at denne spesielle

utdannelse kan kombineres med annen hunde-

utdannelse.  Man må også på landsbasis finne

interesserte polititjenestemenn.  Der tror jeg

«gamle» hundeførere kan få mest ut av spreng-

stoffhunden.  De har erfaring i å se hvordan 

hunden reagerer, og videre lese de tegn hunden

gir med halen, kroppen og hodet.  Jeg mener

også at denne type tjeneste/trening må legges

opp av Norsk Poliltihundelag som en faginstans.

Det er en selvfølge at man der må knytte til seg

personer som har erfaring i sprengstoff.

I USA, Canada, Danmark, Brazil, Vest-Tyskland,

England, Sverige og Sveits har man sprengstoff-

hunder, eller arbeider med opplæring av slike

hunder.  Andre land vil etter all sannsynlighet

starte slik trening i nær fremtid.  Interpols general-

sekreteriat er sterkt interessert i saken og 

orienterer sine medlemsland når det dukker opp

noe nytt.  I Canada er det seks hunder og seks

hundeførere som arbeider med sprengstoff, i

Danmark har de én hund under opplæring, og i

Sverige har man nu 12 hunder i tjeneste.  I Vest-

Tyskland har man rene sprengstoffhunder og

også noen som søker etter narkotika og

sprengstoff.  Erfaringene er blandet.  De mest

benyttede hunderaser synes å være labrador og

retriever.

En slik ordning med f.eks. fire hunder, vil ikke

være en stor investering, men den kan gi meget

igjen.  Derfor bør Norge satse.

Utdanning av 
bombehunder i England

Av Per-Arne Gulbrandsen

Kurs ved Metropolitan Police Dog Training

Establishment 6. april – 6. juni 1983

Innledning

Kursopplegget

Treningsopplegget

Øvrige kursdeltagere

Hundene

Sprengstoffet

Behandling av sprengstoff

Treningssteder

Besøk ved Ministry of Defence, Royal Arsenal

Weapons Reseach and Development

Establischment, Woolwich

Besøk ved Helikopter Squadronen, Nine Elms

Besøk ved Metropolitian Police specialist

Squadron

Utstyr

Veterinærkontroll

Kursavslutning

Konklusjon

0. Innledning

Onsdag 6. april 1983 reiste politioverkonstabel

Knut Kentsrud og politioverkonstabel Per-Arne

Gulbrandsen, begge fra Hundetjenesten/Oslo

politikammer, til London hvor vi skulle gjennom-

gå et åtte ukers kurs ved Metropolitian Police

Dog Training Establishment (MPDTE) i opplæring

av sprengstoffhunder.  Etter to timers flytur fra

Oslo landet vi på Heathrow flyplass i London

hvor vi ble møtt av to politimenn fra distriktet.  Vi

ble transportert til Heathrow politistasjon for å

vente en times tid på tredje kursdeltager, politi-

overkonstabel Ernst Rossebø fra Stavanger politi-

kammer.  Sammen ble vi transportert til syd-øst

London, Keston, hvor MPDTEs imponerende

treningsanlegg ligger.  Vi ble presentert for Chief

inspector Clarke, sjefsinstruktøren, hans NK -

inspector Hunt, samt vår blivende instruktør

policesergant Ellard.

Sgt. Ellard viste oss rundt på skolen som består

av kennelseksjon med plass til 80 hunder, store

grøntanlegg med alle tenkelige apparaturer, samt

administrasjonsbygning med bibliotek, kantine,

klasserom og kontorer.  Det var egne lokaler for
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instruktørene og sjåførene, samt et eget hvalpe-

oppdrettsanlegg.  Etter omvisningen ble vi 

transportert til et tettsted ca. 20 minutters

kjøring fra hundeskolen, Bromley, hvor vi ble

innkvartert på Bromley Court Hotel.  Neste dag

ble vi hentet på hotellet klokken 0800 og kurset

var i gang.

1. Kursopplegget

Ved kursstart fikk vi tildelt kursplan «Dog

handlers specialist nosework course – explosives

detection», hvor det kurset hadde en detaljert

time til time plan.

Kurset ble avveket fra planen på en del 

punkter, da samtlige deltagere var erfarne hunde-

førere og ikke hadde behov for grunnleggende

teori i generelt hundearbeide.

Dagen startet med lufting av hunder, samt

rengjøring av kennelplass.

Kl. 0900 var det parade hvor Chief instructor

eller NK inspiserte lagene og lagsinstruktørene

redegjorde for sin dagsplan.

Etter en rask kopp te, lastet vi opp hundene i

kassevognen for å bli fraktet til det aktuelle 

treningssted.

Instruktøren la ut oppgaver og ga oss vei-

ledning.  Enkelte ganger fikk vi tildelt stoff for å

trene hver for oss.  Kl. 1200 var det lunsj, enten

på skolen eller på en lokal politistasjon i det

området vi arbeidet den aktuelle dagen.  Etter

lunsj var hundene uthvilte, og vi gjennomførte

andre økt tilsvarende den første.  Kl. 1500 ble

hundene fôret, og etter en gjennomgåelse av

dagens erfaringer ble vi transportert tilbake til

hotellet. 

2. Treningsopplegget

Fremgangsmåten ved opplæring av sprengstoff-

hunder har meget til felles med den opplæring vi

gir våre narkotikahunder.  Forskjellen ligger i

hundens markering ved funn.  For sprengstoff-

hunder er det selvfølgelig tabu å berøre stoffet

(sprengstoffet).

Funn varsles ved halsgivning.  Annen form for

ikke-berørende markering kunne godtas i enkelte

tilfeller.  Det er viktig at føreren har god kontroll

over i hunden i søket, den bør alltid arbeide 

synlig for føreren.  I uoversiktelige søksområdet

ble line benyttet.  Hundene ble øvet i å arbeide i

line. 

Treningsopplegget hadde en progresjon over

åtte uker fra lek, til godkjenningsprøve siste uken

med utlegg av forskjellige typer sprengstoff.

Gjennom kurset ble de aktuelle stoffene intro-

dusert for hundene.  De engelske hundeførerne

ville bli innkalt til et såkalt gjenoppfriskningskurs

(to uker) etter seks måneders tjeneste.

3. Øvrige kursdeltakere

Laget under instruksjon av sgt. Ellard besto

foruten av oss fra Norge, – tre engelske kollegaer,

– to fra Royal Parks Police og en fra Metropolitian

Police Spesialist Squadron.  Alle var å regne for

erfarne hundeførere.  For øvrig pågikk det en

rekke andre kurs ved skolen.

4. Hundene

Før avreise til London hadde vi forståelse av at vi

ville få tildelt hunder som var testet ved hunde-

skolen.  Dette viste seg ikke å være tilfelle, og

hadde sin årsak i at den endelige beskjeden om

at det ble sendt kursdeltagere fra Norge ankom i

seneste laget.

Imidlertid hadde de skaffet tilveie seks hunder

som ble stilt til vår disposisjon.  Fem av hundene

var av rasen labrador retriever, mens den siste var

en sort/hvit boarder collie, alle av hannkjønn.

Den første/andre uken gikk stort sett med til

testing av hundene, til slutt sto vi igjen med hvert

vårt emne til videre arbeid.
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5. Sprengstoffet

Sprengstoff er inndelt i to hovedgrupper – lav-

eksplosiver og høyeksplosiver.  I gruppen lav-

eksplosiver finner vi bl.a. krutt og propan.

Høyeksplosivenes effekt er adskillig større en

laveksplosivene, så ved konstruksjon av bombe

med hensikt å gjøre skade på person eller eien-

dom benyttes førstnevnte.

Hundene blir derfor opplært til å finne

sprengstoff i gruppen høyeksplosiver.

Det er en rekke forskjellige sprengstoffer på

markedet både militære og kommersielle, samt

improviserte.  Hundeskolen benyttet seg av nitro-

glyseringbaserte stoffer: Gelenite 80% nitro-

glysering (engelsk) og Frangex 30% nitroglysering

(irsk), samt militære plastsprengstoff P.E. 4 

(engelsk) og C4 (USA).  Det ble også benyttet

TNT i treningen.  Av kjente improviserte spreng-

stoff som terrorister benytter kan nevnes Co-Op

Mix, Annelie, Anfo, Ici Openhaust.

Disse improviserte stoffene har hver en slik

sammensetning at de ikke kan sammenlignes

med hverandre.  Erfaring har vist at pga. 

detoneringstreghet blir det benyttet annet

sprengstoff som detonator.  For hundene var det

ingen kjent fellesnevner i luktbildet av f.eks.

nitroglyseringbaserte stoffer og plast-sprengstoff.

(I motsetning til narkotiske stoffer som tilsyne-

latende har en fellesnevner som oppfattes av

narkotikahundenes lukteorgan).

Det ble erfaringsmessig antatt at hundene

oppfattet nitroglyserinlukten (marsipanlukt) i

nitroglyserinbaserte stoffer og voksen (binde-

middelet) i plastsprengstoffene.

Hundene måtte derfor opplæres/introduseres

på samtlige luktbilder.

6. Behandling av sprengstoff

Sprengstoff til bruk under opplæring/trening av

hunder underlegges strenge rutiner.

Stoffet skiftes ut hos fabrikanten hyppig dvs.

omtrent hver måned avhengig av lagrings-

metoden.

Sprengstoff som «svetter» eller som det 

krystalliseres hvitt stoff utenpå er meget farlig.

De forskjellige stoffene oppbevares adskilt,

helst i lufttette containere.  All berøring med

sprengstoff må skje med nylonhansker (ikke

plast).  Man bør unngå at fremmedlegemer hefter

seg på stoffet ved utlegg, – jord og olje osv.

Unngå innånding av nitroglyserinbestandige 

stoffer (kan forårsake kraftig hodepine, kvalme og

oppkast).

7. Treningssteder

Skolen satset maksimalt på å fremskaffe en rekke

forskjellige steder for trening, slik at hundene

kunne øves/tilvennes de aktuelle miljøer m.h.t.

bombeattentat/trusler.

For søk i bygninger benyttet vi Royal Hall,

Coxdon hall, St. Herberth Hospital (nedlagt), samt

en leilighet på hundeskolen.  For søk utendørs

benyttet vi Twickenham Stadion, Imber Court

(Mountes Branch) og skolen.  Tribuner var et

særdeles aktuellt søksobjekt.

Videre ble hundene øvet i søk på kjøretøy og

bagasje.

8. Besøk ved Ministry of Defence, Royal

Arsenal Weapons Research and

Development Establishment, Woolwich

Torsdag 14. april besøkte vi Ministry of Defence,

Woolwich, hvor dr. Hayes gikk grundig gjennom

sprengstoffets oppbygning, både kommersielle,

militære og improviserte typer.  Vi fikk se de

aktuelle basisstoffer og hvorledes man sammen-

satte disse til eksplosiver.

Oslo tekst 3–2012_Layout 1  13.02.18  08.16  Side 31

42 POLITIHUNDEN 2 - 2021



5. Sprengstoffet
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8. Besøk ved Ministry of Defence, Royal

Arsenal Weapons Research and

Development Establishment, Woolwich
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Etter teorien ble effekten av de respektive

stoffene demonstrert – fra laveksplosiver som

svartkrutt til det meget hurtige plastsprengstoffet

Cordex.  Takknemlige over at tromhinnene var i

behold tok vi farvel med dr. Hayes, – effektene

var til ettertanke for den tjenesten vi skulle

forestå i fremtiden.

9. Besøk ved helikopterskvadronen, Nine

Elms

Onsdag 4. mai besøkte vi Nine Elms Police

Training Center hvor Metroplitian Police

Helicopter Squadron holder til.  Politiet i London

disponerer et lettfly, samt to helikoptre av typen

Bell 222.  Det hele forløp uten problemer.

Pok. Kentsrud fikk under sin tur oppleve

effektiviteten av luftbårent politi.  To ransmenn

på flukt gjennom London sentrum, først i bil,

deretter til fots, ble forfulgt av helikopteret fra

ransstedet.  Etter fortløpende posisjonsanvisninger

fra helikoptermannskapene ble gjerningsmennene

pågrepet 

10. Besøk ved Metropolitan Police Specialist

Squadron

Torsdag 2. juni fikk vi være med hundeførere ved

Metropolitian Police Specialist Squadron ut på

oppdrag.

De gjennomsøkte et militærkapell hvor det

skulle foregå en minnehøytidlighet senere på

dagen.

Senere forflyttet vi oss til dronningens slott

hvor de gjennomsøkte parkeringsplassen i slotts-

gården.  Begge søk var rutineoppdrag, og vi fikk

anledning til å stille spørsmål til de operative

hundeførerene, noe vi hadde meget utbytte av.

M.P. Specialist Squadron disponerer 12 godkjente

sprengstoffhunder og åtte godkjente narkotika-

hunder.

11. Operativ tjeneste – Explosives dogs

Hundeførerene ved Specialist Squad. hadde kun

til oppgave å stille hund i forbindelse med bombe-

trusler, anmodning fra andre avdelinger og

klarering av bygninger, plasser, kjøretøy ved

spesielle anledninger.  Forrige år ble hundene

benyttet ved 772 anledninger, hvor de fleste var

klareringsoppdrag.  Man kunne også vise til

positive resultater når det gjaldt påvisning av

lokaler benyttet til illegal sprengstoff-/bombe-

tilvirkning.  Det ble lagt stor vekt på at det til

enhver tid var hundeførere tilgjengelig i tilfelle

bombetrusler.

Videre arbeidet hundeførerene alltid to 

sammen.  Vanligvis klarerte den ene retrett-

muligheter, mens den andre gjennomsøkte 

objektet.  Man var også klar over at en av hundene

kunne ha en såkalt svart dag, hvor hundens

psykiske tilstand medførte et meget redusert søk.

Det var også nødvendig å være to tjeneste-

menn mht. kommunikasjon.  Radiosending i eller

ved et slikt objekt er bannlyst (detonerings-

mulighet).  Den ene hundeføreren kunne via den

andre formidle situasjonsrapporter ut til andre

støtteenheter.  Demolering ble foretatt av tjeneste-

menn ved en egen avdeling (Explosives section).

12. Utstyr

Hundeførerne arbeidet i sivilt antrekk og

benyttet egne biler spesielt utstyrt for tjenesten.

Hundeførerne var en indirekte trussel mot 

terroristhandlinger og dermed et mål i seg selv

for terrorister.  Dette medførte at førerne arbeidet

mest mulig anonymt.  Bl.a. kan nevnes at hunde-

førernes privatbiler ikke var oppført i offentlige

registre.  De arbeidet ofte på steder hvor man

ønsket minst mulig oppmerksomhet, f.eks. Slottet

og Parlamentet.  På dette grunnlag var man 

kommet frem til at det var mest hensiktsmessig

at hundeførerene gjorde tjeneste sivilkledd.  Alle

privatbilene var utstyrt med politisamband, – man
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ønsket en høy beredskap til enhver tid.  Hunde-

førerene var dessuten oppsatt med beskyttelses-

utstyr; hjelm og bombedrakt (Kevlar).  Under

søket benyttet man merkebånd med forskjellige

farger til å markere lokalitetenes status: – gjennom-

søkt og klarert rom (grønt), rom som burde 

gjennomsøkes med ny hund (orange), rom med

bombeeksplosiver (rødt) osv.  Hundeførerne

disponerte også speil av forskjellige format med

uttrekkbare håndtak i alle lengder.  Disse ble

benyttet til å kontrollere utilgjengelige steder.

13. Veterinærkontroll

Alle sprengstoffhundene gjenomgikk hvert halvår

en grundig veterinærkontroll.  Hovedgrunnen til

de relativt hyppige kontrollene var den kjente

virkningen av nitroglyserin ved opptak i

respirasjonsorganene og inn i blodet.

14. Kursavslutning

Siste kursdag var avsatt til godkjenningsprøver.

Chief instructor Clarke hadde utlegg av forskjellige

sprengstofftyper i St. Herberth Hospital.  Vi besto

samtlige prøven, og da vi kom tilbake til skolen

var det dekket til en gedigen lunsj, — kursets

formelle avslutning.

Metropolitian Police Dog Training

Establishments sjef, Chief superintendent Trew,

overrakte kursdiplomer og takket for innsatsen.

Pok. Kentsrud hilste fra Politimesteren i Oslo,

overrakte «Osloboken», og takket for et interessant

opphold.

Pok. Rossebø hilste fra Politimesteren i

Stavanger og overrakte en oljeplattform i miniatyr

med inskripsjon.  Fredag 3. juni ble hundene

Bertie, Sandy og Ben transportert til fraktspeditøren

som i løpet av helgen skulle akklimatisere hundene

til å gjennomføre oppholdet i kassen under fly-

turen.  Mandag 6. juni var vi tilbake i Norge med

landets tre første sprengstoffsøkere.

15. Konklusjon

Vi kan se tilbake på et interessant og lærerikt

opphold ved Metropolitian Police Dog Training

Establishment i England.  Foruten å utvide sine

kunnskaper i hundearbeid får man inngående

kjennskap til det engelske politiets arbeids-

forhold generelt ved et slikt langt opphold.

Undertiden har vi gjort opp vår mening om

hvordan sprengstoffhundetjenesten kan fungere

effektivt her i landet.  Først og fremst må vi få en

oversikt over hva slags sprengstoff som er til-

gjengelig på det norske marked og hva militæret

disponerer.

Vi må iverksette rutiner m.h.t. oppbevaring og

utbytting av treningssprengstoff.  Videre må vi

fremskaffe aktuelle søksobjekter til treningen.

Den første tiden (karantenetiden) bør medgå til

trening av hundene, idet disse pr. i dag ikke er

operativt klare under norske forhold.

Med de enorme søksobjekter vår kollega i

Stavanger vil dekke (oljefeltene) bør det snarest

utdannes en hund til i politidistriktet.  Etter de

erfaringer man har gjort i England skal sprengstoff-

hunder/førere arbeide i par.  I Oslo vil det være

hensiktsmessig at førerene tildeles egen tjeneste-

bil som rigges med det aktuelle utstyr.  Vi kan

også påregne å yte adskillig assistanse utenbys, og

det vil bli en stor belastning for Hundetjenesten

for øvrig hvis vi skulle legge beslag på en felles

tjenestebil ved disse anledningene.

Skal vi følge Englands erfaringer og linje blir

det å gjøre tjeneste sivilt.  Utenom å rykke ut ved

bombetrusler vil arbeidsoppgavene være

klarering av områder for VIP. 

Trening/instruksjon vil også være nødvendig

og kan inkorporeres i den daglige tjenesten.  En

kort treningsøkt hver dag er mer hensiktsmessig

enn en hel dag avsatt til trening.
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turen.  Mandag 6. juni var vi tilbake i Norge med

landets tre første sprengstoffsøkere.

15. Konklusjon

Vi kan se tilbake på et interessant og lærerikt

opphold ved Metropolitian Police Dog Training

Establishment i England.  Foruten å utvide sine

kunnskaper i hundearbeid får man inngående

kjennskap til det engelske politiets arbeids-

forhold generelt ved et slikt langt opphold.

Undertiden har vi gjort opp vår mening om

hvordan sprengstoffhundetjenesten kan fungere

effektivt her i landet.  Først og fremst må vi få en

oversikt over hva slags sprengstoff som er til-
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disponerer.
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trening av hundene, idet disse pr. i dag ikke er

operativt klare under norske forhold.

Med de enorme søksobjekter vår kollega i

Stavanger vil dekke (oljefeltene) bør det snarest
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Som første tjenestemann på åstedet bør vi få

all tilgjengelig utdannelse på feltet eksplosiver/

bomber.  Søksfasen er den mest kritiske delen av

slike oppdrag, idet man ikke har noen anelse om

hva man står overfor.  Mht. tjenesteliste anbefales

det at vi følger Hundetjenestens tjenesteliste, en

08–23-liste vil ikke være akseptabel idet natt-

settene vil være nødvendig til å gjennomsøke

områder som skal benyttes om dagen.  For øvrig

vil det bli nødvendig med reservetjenesteliste

inntil det er utdannet sprengstoffhunder nok til å

dekke døgnet.  Det bør alltid være hund til-

gjengelig.

Tjenestebilen benyttes av hundeføreren med

reservetjeneste, for øvrig sambandsmidler i privat-

bilene.  Vi antar dette vil være en brukbar start på

den operative delen av tjenesten, – etter en gitt

periode får vi samle erfaringene i en konklusjon,

og eventuelt gjøre forandringer.

Når det gjelder de økonomiske rammer for

sprengstoffhundeførerne antar vi dette må

drøftes gjennom organisasjonene.  Med hensyn til

oppstalling av hundene privat går vi ut fra at man

fra Departementets side fremkommer med en

gunstig løsning.

Vi vil i den nærmeste fremtid utarbeide forslag

til instruksjonsopplegg og godkjenningsprogram

for sprengstoffhunder.
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NORSK POLITIHUNDELAG
Har gleden av å invitere til Norsk mesterskap 
for politihunder på Kongsvinger 2021
Styret i NPHL ønsker nå å komme i gang med aktiviteter og konkurranse og hva er vel ikke bedre enn å samles 
på “vårt eget” sted og med begge klasser samtidig? Vi vil derfor arrangere et NM på Kongsvinger for begge 
klasser samtidig og i samme tidsrom. Det arrangeres i år en lagkonkurranse hvor beste klubb / lag kåres.

Tidspunktet blir i uke 42 og 
med oppmøte torsdag 21.10.21. 
Konkurransene gjennomføres fredag 
og lørdag med påfølgende bankett på 
kvelden før hjemreise søndag 24.10.
NPHL dekker opphold med overnatting 
for alle deltagere og dommere 
samt medhjelpere til mesterskapet. 
Klubbene besørger transport selv. 

Alle blir innkvartert på Vinger hotell 
hvor også infomøte torsdag og bankett 
lørdag kveld avholdes. Kamerataften 
gjennomføres i Bodegaen fredag.

Selv om vi nå skal arrangere et NM vil 
det bli et annerledes NM og da tenker 
vi på antall deltagere og øvelsene det 
skal konkurreres i. Som nevnt er dette 
en lagkonkurranse, men vi vil også 
kåre vinnere i de enkelte øvelsene. 
NPHL dekker de fleste utgiftene til hver 
deltager og siden styret er arrangør 
har vi tillatt oss å gjøre enkelte 
endringer i forhold til et “normalt” NM.

Det viktigste for NPHL denne gangen 
er at alle klubbene kan bli representert 
og får muligheten til å delta. Styret har 
derfor besluttet følgende:
- Hver klubb kan stille med 2 

patruljehunder og 1 narkotikahund
- De klubbene som mangler en hund, 

kan mikse seg med ekvipasje fra 
annen klubb, men da må tilbudet 
først gå til en klubb som også 
mangler aktuell ekvipasje. Dette gjør 
vi for å sikre oss at alle klubbene får 
sendt minst en ekvipasje. 

- Klubbene selv ordner dette, men 
NPHL forholder seg retten til å 
overstyre sammensetningen hvis 
ikke alle klubbene blir representert. 

- Dette vil gi totalt og maks 
antall hunder med fordelingen 
26 patruljehunder og 13 
narkotikahunder. Dette vil lette 
vårt arbeid da vi skal sette opp 
tidsplaner og gjennomføringsplan. 
Da vet vi allerede nå antallet vi skal 
forholde oss til.

Konkurranseprogram:
Her vil det også være noen 
forandringer fra et “normalt” NM da vi 
må tenke tid og gjennomføringsplan 
for å rekke alt. Vi velger også å kutte 
ut øvelser som krever masse jobb og 
forberedelser. Videre ønsker styret 
å “teste ut” noen muligheter som har 
vært diskutert de siste årene.

Narkotika:
- Vi fjerner øvelsen spor
- Ellers blir øvelsene slik: Lager, 

leilighet, bil og objektsøk. Vi legger 
til åstedssøk og avslutter med 
finaleøvelsen lydighet. Før denne 
øvelsen er resultatlisten kjent og 
vi gjør som på patrulje, de beste 
hundene avslutter lydighetsøvelsen 
som en finale

Patrulje: 
- 1 hund fra hver klubb/lag skal 

rundere og den andre skal gå spor. 
- Vi tar lydighet og åstedssøk ut av 

rundløypa og gjennomfører disse 
øvelsene separat.

- Alle 3 angrepsøvelsene avholdes til 
slutt og resultat listen snus på hodet 
slik at de beste hundene fra de 
andre øvelsene kommer helt til slutt 
når det gjelder startrekkefølgen.

Dette betyr at dagens konkurranse-
program ligger til grunn i forhold 
til gjennomføring og med trekk og 
strykmomenter i den enkelte øvelse. 
Styret i NPHL forbeholder seg retten 
til å kutte ned eller øke tidsrammen pr 
øvelse og ekvipasje samt at vi også kan 
måtte forandre noe på koeffisienten 
i de enkelte øvelsene. Åstedssøk for 
narkotikahundene vil bli bedømt 
etter de samme momentene som 
patruljehundene har i sitt program.

Gjennom denne informasjonen håper 
vi i styret at den enkelte klubb nå kan 
plukke ut de ekvipasjene som skal 
delta og dere vet hvilke øvelser det kan 

trenes på i tiden frem til mesterskapet. 
Vi har pr nå ikke fått ferdig en endelig 
kjøreplan og rekkefølge på øvelsene, 
denne blir kjent først ved infomøtet 
torsdag kveld, men dere skal kunne vite 
hvilke øvelser som møter dere. 

Hver klubb sørger for samlet påmelding 
av lag med navn på de som skal delta. 
Påmeldingen sendes til Rune Grimstad 
på mail: rune.andre.grimstad@politiet.no 
Fristen settes til 1.10.21

NPHL dekker som sagt opphold på 
Vinger hotell. Prisene er 1050 for 
enkeltrom, 1250 for dobbeltrom og 150 
i tillegg for hund på rom. Vi kommer til 
å forlegge 2 personer av samme kjønn 
fra samme klubb i dobbeltrom. Hvis 
man ønsker å “splitte” dobbeltrommet 
dekker deltakerne/klubbene det ekstra 
rommet selv. Hund på rom dekkes også 
av deltaker/lokal klubb.

Det vil helt sikkert komme opp 
problemstillinger vi pr nå ikke har 
tenkt på, men vi ber dere alle om 
å respektere de beslutningene vi i 
styret har tatt. Vi vet det vil være et 
annerledes mesterskap når det gjelder 
selve gjennomføringen, øvelsene og 
sammensetningen. Det viktigste for 
oss er som sagt at alle klubbene blir 
representert og at begge klassene deltar 
samtidig. Vi har stor tro på at dette blir 
meget bra og at vi står igjen med et lag 
/ klubb som kan kalle seg Norges beste 
tjenestehund klubb.

Vi gleder oss masse til dette 
mesterskapet og håper alle klubbene 
kan stille lag. Det å samle hundenorge 
på Sæter gård og Kongsvinger er viktig 
for oss etter den perioden vi har vært 
igjennom. Alle som deltar er vinnere 
uansett.

Vel møtt
Mvh

Rune Grimstad
Leder NPHL
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Forsøkslia 9, 7028 Trondheim
Telefon: 411 73 342

Joker Lovund
Lundvollveien 2, 8764 Lovund  |  Tlf.: 75 09 45 20  |  www.joker.no

Kiwi  Salhusvegen
Salhusvegen 93, 5529 Haugesund

Tlf.: 52 71 57 12
www.kiwi.no

Teglverksveien 9 B, 3400 Lier
Telefon 32 24 41 80, www.kule-as.no
Postboks 616, 3412 Lierstranda

Fagerliveien 2, 1820 Spydeberg
Telefon: 415 58 912, E-post: are@moentakst.no

www.moentakst.no

64835750

SKILT- OG 
REKLAMESERVICE

1/8 Opp & Ned

ANNONSEKORREKTUR
DETTE ER EN LAVOPPPLØSELIG PDF. NOEN GRAFISKE ELEMENTER KAN FRAMSTÅ

SOM USKARPE/PIXELERT. PÅ TRYKK VIL RESULTATET BLI HELT BRA. 

Lindebervegen 3 - 2016 Frogner
Tlf: 64 83 57 50

www.oppogned.no E
Bupa AS, Heldøgns bo- og omsorgstjenester

P.b 40, 2713  ROA  |  Tlf.: 918 59 820  |  www.bupa.no

Ved å annonsere i Tjenestehundens hverdag når 
du mange beslutningstakere både innen politiet 
og i det private næringsliv  

I tillegg gir enhver annonse verdifull støtte 
til hundelagets arbeid

Her skulle din
annonse stått!

Ønsker du å annonsere i magasinet?
materiell@tjenestehunden.no, telefon 22 57 60 80, 
www.tjenestehunden.no
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News | Market data | Analysis | Events

montelnews.com, sales@montelnews.com

Nor Bilpleie AS
Henrik Bulls vei 48, 2069 Jessheim
Telefon: 63 97 36 46
Telefaks: 63 97 29 44

Gladengveien 3B
0661 Oslo

Telefon 22 62 62 20
Telefaks 22 62 62 21

KNUDSENKVARTALET
Hjalmar Brantings vei 2A, 5143 Fyllingsdalen

Tlf.: 55 16 64 00  |  www.rema1000.no

Ringeriksveien 191B, 1339 Vøyenenga
Telefon 67 17 77 60, Telefaks 67 17 77 66

www.rudmekanikk.no

Vi takker følgende for annonsen

Scenemontage AS
Utleie partytelt – mobile toaletter og dusjer

2264 Grinder, Telefon: 908 68 865

Anleggsgartner Marius Gatevold As
Jakslandåsen 279, 3440 RØYKEN, Tlf.: 957 25 265 

www.anleggsgartner-gatevold.no

Traktortjenester Anders Kristian Bager
Ådneveien 11, 3158 Andebu

Telefon: 962 20 882

Bettum Rammeforretning
Bettumveien 19, 3178 Våle

Tlf.: 900 54 463

Fg Bygg & Anlegg AS
Hvittingfossv. 100, 3085 HOLMESTRAND 

Tlf.: 46907808

Jbm Modul AS
Vestsidavegen 1057, 2162 Brårud

Tlf.: 63 95 30 00

Morten Arild Hansen
Østre Burevei 26, 3475 SÆTRE

Tlf.: 95895120

Erfa - Consult AS
Postboks 370, 1471 LØRENSKOG

Tlf.: 67979680

Hair 4 You
Flatenga 4B. 2385 BRUMUNDDAL

Tlf.: 984 98 450 

Lena & Centrum Trafikkskole AS
Storgata 41, 2831 RAUFOSS

Tlf.: 61 19 17 10

Vinn Industri Drammen AS
Støtter opp om det arbeidet 

Politihundelaget utfører!

Stensli Gjenvinning AS
Postboks 280, 2381 BRUMUNDDAL

Tlf.: 46815000

Tek Bil AS
Almedalen 14, 3080 Holmestrand

Tlf.: 91335057 

Akvafarm AS
9385 Skaland

Telefon 77 85 97 00

Øistein Andersen Fjellsprenger Mask.entr.
o-ask-a@online.no www.oaa.no

Telefon: 480 22 565

Hus og Gårdservice AS
Guldhaugsletta 60, 2013 SKJETTEN

Tlf.: 911 55 156

Rørteknikk 13
Sør-Tretten vegen 258, 2635 TRETTEN

Tlf: 90012997

Økonomiassistanse Drammen AS
Gråterudveien 1, 3036 Drammen

Tlf: 994 54 100

Byggmester Bernt Sandstrøm
Nybygg, tilnygg og restaurering

bsandstr@online.no - Tlf.: 95762238

Domas Solutions Raciunas
Bokeveien 6, 

3229 SANDEFJORD

Gøtt Regnskap AS
Valdresvegen 13, 2900 Fagernes

Tlf.: 61362000

Klistr AS
Hagerups gate 11, 3189 HORTEN

Tlf.: 41763161 

Murmester Glenn Bergum AS
Ryllikvegen 1A, 2386 BRUMUNDDAL

Tlf.: 41571545 

Ventilasjonspartner AS
Solgaard skog 17, 1599 MOSS

Tlf.: 410 05 264 
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Vi takker følgende for annonsen
Grønvold Snekkerverksted

2943 Rogne
Telefon: 61 35 22 40

EK Mekaniske AS
Lindebergveien 1, 2016 Frogner

Telefon 63 86 86 60

B. Anfinsen Eiendom AS
Elvesvingen 19, 2003 Lillestrøm

Telefon: 63 81 00 16

Anleggsgartnermester Arild Garseg AS
Svenskebyveien 225, 1880 Eidsberg

TLF: 69 89 04 47

A-1 Revisjon og Rådgivning AS
Øvre Rælingsveg 82, 2005 Rælingen

TLF.: 63839622 

Hallingdal Antirust
Torpovegen 82, 3579 Torpo

Telefon 476 26 142

Jørn Storberget AS
Rypeveien 24, 3420 Lierskogen

Telefon: 915 31 140

Kjernlie AS
Stenstøvegen 21, 2435 Braskeidfoss

Tlf.: 414 72 078

Smølamat AS
Rådhusvn. 21, 6570 Smøla

Telefon: 71540404

STIFTELSEN NYBO
Flomstadvegen 1, 

9151 Storslett

Sverre Greaker
Greaker, 1827 Hobøl

Tlf.: 480 47 620

Terje Tandberg Transport AS
Roseveien 1, 3360 Geithus

Telefon: 32 78 00 00

Ørje Smøre- & Vaskeservice
1870 Ørje

Telefon: 414 61 844

Åsgreina Byggassistanse AS
Tømrere

Telefon: 404 02 398

Bygg & Håndtverksservice AS
Stallbakken 11, 2008 FJERDINGBY

Tlf.: 40467578

Blakkestad Andersen Rør AS
Postboks 94, 1720 GREÅKER

TLF. 69361810

As Eivind Brosstad Såpe- 
og Tec Chem Fabrikk

Postboks 33 Mortensrud, 1215 Oslo 
Tlf.: 64865523 

An Gravedrift AS
Norderhovsveien 43, 3512 Hønefoss

Tlf.: 48894700

Myrvang Maskin AS
Parkvn. 39, 08146 REIPÅ

Telefon: 75755918

Nes Regnskapsbyrå AS
Bryggevegen 24, 2350 Nes På Hedmarken

Tlf.: 62347980

Ole Jonny Grønbrekk AS
Torpstubben 43, 1389 Heggedal

Telefon: 907 22 038

Korsvik Begravelsesbyrå AS
Mosserødveien 46, 3226 Sandefjord

Telefon 33 47 55 93

Bispen Camping
Bispevegen 4, 2690 Skjåk

Telefon: 61 21 41 30

Oscars gate 1, 2208 Kongsvinger
www.pentacon.no

ÅSKOLLEN
Tverrliggeren 4, 3038 DRAMMEN
Tlf. 32 81 80 00  -  www.rema.no

Brøderudvegen 763, 2211 Kongsvinger, tlf.: 922 14 595
www.tiurn.no

Brugata 15A, 
2380 Brumunddal
Tlf.: 62 36 65 66
www.zaraz.no

Solgaard skog 17, 1599 Moss
Tlf.: 410 05 264  |  www.ventilasjonspartner.no
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Vi tilbyr totalløsninger som 
henting, lagring, plukking, 
ompakking/omlasting og 
videresending.

Ta kontakt for en 
hyggelig prat.

Stor OsloStor Oslo
TransportTransport.no.no

63844470TLF: Utbjoa Armering og Sveis AS

Utbjoa, 5584 Bjoa, Telefon 53 76 97 61Saltnesvn 25, 5584 Bjoa, Tlf 53 76 97 61

Utsira Kommune
Utsiravegen 112, 5547 UTSIRA
Tlf.: 52 75 01 00
www.utsira.kommune.no

10 meter før jeg kom til personen kastet Azlan

seg inn i en hekk og markerte på en sort lue.

Gjerningspersonen hadde blitt beskrevet med en

slik lue av vitnene. 

Jeg spurte personen om dette var hans lue,

noe han kunne bekrefte.  Etter dette forsøkte jeg

å søke videre forbi personen.  Men Azlan kunne

ikke finne noen spor videre. 

Jeg informerte operasjonsleder om at jeg

hadde fulgt spor fra åstedet og frem til denne

personen.  Vi ble enige om at dette var gode nok

bevis, og personen ble pågrepet. 

Jeg var strålende fornøyd med arbeidet som

Azlan hadde gjort, men var også litt spent etter-

som vitnet ikke gjenkjente personen.  Gleden var

derfor stor da den pågrepne i arresten hadde

innrømmet at han hadde knust ruten og tatt seg

inn i bygget. 

Dette var langt i fra den største kriminalsaken

i Asker og Bærums historie.  Men saken ble opp-

klart ene og alene på grunn av en hund.  Vitnene

kunne også bli beroliget med at personen var

pågrepet.  Og de ga uttrykk for stor takknemlighet.

Jeg ga Azlan en ekstra god klem, og satte meg

meget godt fornøyd i politibilen.  Den første av

forhåpentligvis mange var pågrepet.

Trond & Azlan

28

Biloppretter
Solbråveien 2, 1383 Asker
Telefon 66 79 54 45
www.haugkarosseri.no Sutøyveien 7, 3570 Ål, Telefon 480 23v 440

[[||ÄÄwwxx  __ÉÉÇÇzzäätt  „„ \\ÇÇààxxÜÜ||““ÜÜáá““ÅÅ
Voll Terrasse 21B, 1358 Jar

Telefon 67 14 86 02

Caspar Storms vei 19, 0664 Oslo,  Telefon 22 88 46 80
www.zf-group.no – kgknorge@zf-group.no

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

FJELL OG FJORD KONFERANSER AS

- et av Norges største kongress og eventbyrå!
 

Se våre tjenester på 
www.fjellogfjord-konferanser.no
Ta kontakt med oss på telefon: 

63 80 65 10 for en uforpliktede samtale

Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo
Telefon 22 94 25 50

post@nitschke-borgting.no
www.nitschke-borgting.no
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• Ingeniørtjenester, 2D og 3D
• Plate, sveise- og industriservice
• Skilt, utskjæring i metaller
• Hinderløype for hunder

Tlf. 23 05 46 50 www.trosterud.no Åpent: 07:30 – 16:30 &57 83 72 50
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Siden 1960 har ALI Kaffe samlet generasjoner til gode kaffestunder. 
Kaffestunder som har skapt sterke bånd og gode historier.

ALI Kaffe har vært elsket gjennom tre generasjoner  
for den gode smaken og fine aromaen.

Gode kaffestunder  
gjennom tre generasjoner

ALI Kaffe produseres på Norges miljøvennlige kaffebrenneri i Vestby.

KURERER GRUFF
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