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RepoRtasje

 ● Funn: Garm har funnet en savnet person og retur-
nerer straks tilbake til eier for å gi beskjed.

 ● Trening: Andre Hårde har med seg hunden sin Garm 
ut på trening. Den unge hunden løser oppgavene flott.

 ● Tar det 
som en lek: 
Belønningen til 
hundene er le-
ken de får etter 
et suksessfullt 
oppdrag. For 
hundene er le-
teaksjoner mer 
lek enn alvor.

 ● Trening: 
En gruppe fra 
redningshund-
laget ut for å 
trene hunden 
Garm i Marnar-
dals skoger.

ter å bli med i Norske rednings-
hunder, men mange faller også 
av når de ser omfanget.

– Det er kun cirka ti prosent 
av de som vil starte med dette 
som gjennomfører - rett og slett 
fordi det tar for mye tid, sier Al-
sand. 

Hun beregner at hun i snitt 
blir kalt inn til to månedlige red-
ningsoppdrag. Ofte går alarmen 
om natta i rufsete regnvær. 

– Man blir gående alene i 
skauen i mørket, uten egentlig å 
vite hvem man leter etter, annet 
enn politiets opplysninger. I fjor 
sommer gjorde vi et funn der en 
senil og dement dame var meldt 
savnet. Vi fant henne nedkjølt i 
en skråning. Hvis vi ikke hadde 
gjort det, ville hun nok ikke levd 
i dag. Det er motivasjonen og et 
funn gjør det verdt hver enes-
te treningstime, sier Alsand, og 
legger til:

– Men noen ganger går det an-
dre veien. Og de gangene vi gjør 
søk i mange dager uten å finne 
personen, er det ikke med en god 
følelse jeg kjører hjem, sier Al-
sand, som legger til at samar-

beidet med politiet og andre fri-
villigorganisasjoner som Røde 
Kors er svært godt på rednings-
oppdrag.

Alsand mener hundene gjør 
en uvurderlige i søk etter savne-
de personer.

– De kan lukte mennesker på 
lang avstand, så det er klart de 
er effektive i søk, sier hun.

– Kan alle hunder bli red-
ningshunder?

– Det er nok noen raser det er 
enklere å trene. Retrievere, schä-
fere, border collie, riesen og ma-
linois er godt egnet. Hundene 
blir også trent som en idrettsut-
øver og skader kan oppstå. De 
er i god fysisk form, og det er 
mye stell for å bevare muskler 
og ledd, sier Alsand.

Også sosialt
Da Agder-laget til Norske red-
ningshunder i helgen hadde 
samling gikk timene på dagen 
med til å trene med hundene. På 
kvelden var det tid for det sosi-
ale.

– Det er mye sosialt på kvel-
den og det er hyggelig å bli kjent 

med de andre fra Agder. Vi blir 
en sammensveiset gjeng, sier Al-
sand.

Samtidig ligger det alvor i en-
den.

– Vi er ingen hundeklubb som 
gjør dette for gøy. I enden hand-
ler det om å få en telefon midt 
på natta, bli satt ut i en skog og 
søke alene i timevis. Det at noen 
kanskje detter av fort kan være 
bra, så de ikke bruker tid på noe 
som ikke passer for dem. For det-
te er en livsstil, sier hun. 

En av de som har funnet sitt 
kall og som var med på Breland 
i helgen er Lene Gulbrandsen. 

– Det er en kombinasjon av 
hundearbeid og å være en del av 
frivilligheten som driver oss. Vi 
blir ofte kalt ut på aksjoner og 
med det gjør vi en forskjell. Det 
har en betydning, det vi holde på 
med, og det er deilig å være del 
av noe større enn seg selv, sier 
Aas. 
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Leder av operasjonssentra-
len i Agder politidistrikt, John 
Repstad, mener innsatsen 
fra de frivillige er uvurderlig 
i redningsaksjoner.

AGDER – Og Norske rednings-
hunder er en av mange frivil-
lige organisasjoner vi setter 
pris på. Vi bruker ofte Nor-
ske redningshunder i aksjo-
ner, og de gjør en utrolig god 
jobb. Vi er helt avhengig av 
frivilligheten, sier Repstad 
til Lindesnes.

Så sent som torsdag viste 
organisasjonen seg som vik-
tig da det var de som fant en 
savnet person i Lillesand. 

– De er alltid raskt på plet-
ten og har et godt samarbeid 

med politiet på stedet, sier 
Repstad.

Samarbeidet kan imidler-
tid alltid bli bedre og Repstad 
ønsker seg mer samkjøring 
med frivilligheten også uten-
for redningsaksjonene.

– Derfor skal vi ha et semi-
nar med lederne i de forskjel-
lige organisasjonene der vi 
tar opp ting vi gjerne skulle 
blitt bedre på, samt det som 
fungerer godt. Da kan vi bli 
enda bedre rustet når vi tren-
ger det.
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