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MARNARDAL
– Mange spør hva det er som dri-
ver oss, for vi får jo ingenting for 
alle timene vi legger ned. Gle-
den av å gjøre en forskjell og å 
være med på å redde liv er det 
som driver oss. Uten frivillighet 
hadde politiet vært alene i søk 
etter savnede personer. Men når 
det plutselig kommer frivillige, 
som Norske redningshunder og 
Røde Kors, blir det en felles inn-
sats. Det er utrolig viktig, sier 
Wenche Alsand, som opprinne-
lig er fra Grimstad men bor på 
Snig i Lindesnes.

I helgen var hun sammen 
med 25 andre fra Agder-laget til 
Norske redningshunder på tre-
ningshelg i Marnardal. Lang-
helgen ble tilbrakt på Skogtun 
og treningsøktene foregikk i et 
skogholt nær Breland, Bjørne-
støl og Høye. 

I beredskap for alle
Norske redningshunder er en fri-
villig organisasjon som er ute på 
alt av redningsaksjoner der po-
litiet behøver bistand av hund. 
Norske redningshunder Agder 
distrikt har en årlig samling 
hver vår. Tidligere har de vært 
på Evje, men i år falt valget på 
Skogtun. 

– Jeg har familie på Breland 
og er godt kjent i Marnardal. 
Det er praktisk med tanke på 
å låne terreng fra grunneiere. 
Alle grunneierne har vært posi-
tive når vi har spurt, og det må 
vi takke veldig for. Vi er jo i be-
redskap for alle om noe skulle 
inntreffe, så vi setter pris på å få 
låne terreng, sier Alsand. 

Med i forsamlingen på Bre-
land er alt fra nybegynnere til 
godkjente hunder. Alsands retri-
ever Lucas ble nylig regodkjent 
og er på tjenelista for to nye år. 

– For å bli godkjent skal man 
gjennom en rekke tester, som ly-
dighet, spor, felt og rundering. 
Dette avsluttes med ukas arbeid, 
som to instruktører fra Norske 
redningshunder står for. Der går 
de gjennom forskjellige søkstek-
nikker, sier Alsand og legger til 
at det i snitt tar to til tre år å bli 
godkjent som redningshund.

Hundetrening
Når Lindesnes besøker trenings-
helgen er det Andre Hårdes 
hund Garm som trenes. Garm 
er en såkalt nybegynner, men 
imponerer stort allerede i før-
ste økt.

En gruppe på fem personer 
går ut i skogen. To personer 
gjemmer seg på forskjellige ste-
der, og det er opp til hunden å 
finne dem. 

Lisbeth Ludvigsen fra Bergen 
er utdannet instruktør og er en 

av fire instruktører som er med 
på treningshelgen. Instruktørut-
dannelsen er toårig og går gjen-
nom en egen instirusjon. Lud-
vigsen, Alsand og de andre var 
imponert over Garms innsats.

– Og her går ingenting på 
flaks. Alt skal lekes inn hos hun-
den - for hos dem er dette bare 
lek. Når de klarer oppgavene får 
de belønning, sier Alsand.  

15 timer i uka
Selv har hun sammen med Lu-
cas vært med i Norske rednings-
hunder siden 2012. Nylig ble de 
regodkjent for to nye år, og der-
med fortsetter de å være i bered-
skap.

Alsand bruker i snitt 15 timer 
i uka sammen med hunden på 
å trene.

– Det er utrolig tidkrevende 
og man er nødt til å ha en familie 
som støtter opp. Man betaler jo i 

tillegg alt selv, og derfor krever 
man jo at familien forstår hvor-
for du velger dette. Jeg er selv 
mor og mormor, og de i familien 
er så vant til at jeg er på trening 
og aksjoner og alltid er i bered-
skap. I tillegg har jeg avtale med 
jobben i Mandal kommune at om 
det skjer noe, så kan jeg dra ut 
på oppdrag, sier Alsand.

Datteren Anniken Skår Fin-
sådal er blant familiemedlem-
mene som har observert Al-
sands lidenskap på kloss hold, 
og barnebarna vil ofte være med 
på treningsturer med hunden.

– Vi vet hvor mye tid hun har 
brukt på dette, og det er tidkre-
vende og hardt arbeid. Og selv 
om hun har prøvenerver klarer 
hun alltid å holde fokus på å be-
stå prøvene, sier Skår Finsådal.

– Rundt ti prosent
Alsand sier at det for mange fris-

 ● Gode venner: Wenche Alsand og hunden Lucas 
har vært på mange redningsaksjoner sammen. 
Nå er de regodkjent for to nye år og håper å 
redde flere liv. ALLe Foto: JeNs sAANuM BesseseN 

Wenche Alsand som bor i Lindesnes legger ned rundt 15 frivillige trenings-
timer i uka sammen med hunden Lucas. Sammen er de med på å redde liv.


