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Leker seg til livreddende hjelp
Han er seks år, rask, målrettet
– og elsker å leke. Men det er
ramme alvor når politiet ringer
midt på natten. Da kan hans
kalde snute være forskjellen
på liv og død. Flekkefjordshun-
den Bozco er kun én av to så-
kalte A-godkjente rednings-
hunder i Vest-Agder.

Av NINA UTLAND
nina@avisenagder.no

Når ulykken er ute, kommer
redningshunden Bozco til unn-
setning. Flekkefjordshunden er
kun én av to godkjente rednings-
hunder i Vest-Agder.
   Lørdag invaderes Sundepar-
ken av både to og firbente i an-
ledningen «Hundens dag». Noen
av gjestene har imidlertid vært
ute en vinternatt før – bokstave-
lig talt. 

REDNINGSHUNDEN: Sommer
som vinter, døgnet rundt er
nemlig hunden Bozco og hunde-
fører Anders Aslaksen klar til å
rykke ut til å bistå politiet i søk
etter savnede personer. Til nå
har Bozco deltatt i mellom tjue
og tretti søk over hele landet og
har gjort funn som har vært liv-
reddende. 
   Deltajene kan ikke hundefø-
rer Aslaksen gå inn på. Oppdra-
gene er imidlertid både mange
og utfordrende.
   – Vi blir innkalt i alle typer
forsvinningssaker uansett år-
sak. Det eneste er hvis det jaktes
på antatt farlige personer med
våpen. Da overtar politihundene
jobben, forteller Aslaksen. 

330-SKVADRONEN: Det kreves
mye trening både for hund og
eier for å mestre den krevende
situasjonen i et redningssøk.
Bozco og Anders trener også
sammen med 330-skvadronen –
blant annet for å kunne bli heist
inn og ut av helikopter der dette
er nødvendig. 
   – Bozco er helt rolig når vi hei-
ses opp i lufta, understreker As-
laksen som sier at trening til å
bli redningshund begynner
allerede med lek når hunden er
i 8-ukers alderen. 
   – I dag går det imidlertid fort
12 timer med trening i uka foru-
ten om turer, sier ungdomssko-
lelæreren – som har avtale med
arbeidsgiveren om fri for å delta
i redningsoperasjoner.
   Men å ha redningshund er
nok ikke for alle, legger han til.

KREVENDE: – Under kurs faller
omlag 90 prosent av underveis,
når de ser hvor krevende dette
er. Og så må du jo være glad i å
være ute til alle tider og under
alle forhold, hvor du nær sagt
kan møte hva som helst. Det blir
en livsstil. Men jeg har lært mye
om meg selv. Mye tålmodighet,
sier hundeføreren. 
   – Og så blir vi alltid så utrolig
godt mottatt både av profesjo-
nellt personell og privatperso-
ner. En føler jo at en gjør noe
nyttig.

SOLID TEAM: Hunden Bozco og hundefører Anders Aslaksen bistår politiet i jakt etter savnende personer og gjenstander. 

«SE HVA JEG FANT»: Bozco markerer at han har funnet markør og banesjef på Fosseland Jakt og hundesenter Erlend Nordstrøm. Hundefø-
rer Anders Aslaksen kommer raskt til stede.

LEKER: Noe av det kjekkeste Bozco vet er å leke med et skinn når
han har gjennomført oppgaven. - Han er jammen sterk, kommer det
fra Erlend Nordstrøm.(t.h) Makker Anders ler godt!

APPORT: Lydighetstest er noe av det team Aslaksen trener på for å
være på topp ved redningsaksjoner.


