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Med snuden i sporet - En bog om politiets hunde Iben Danielsen Hent PDF Hunde har været anvendt til vidt
forskellige opgaver hos politiet gennem adskillige årtier. Oprindelig blev hunde især brugt til at finde ting

eller personer, herunder personer, der ikke havde den store lyst til at tale med politiet.

I de senere år er opgaverne vokset yderligere. Politiets hunde skal spore mobiltelefoner, narko og andre
illegale stoffer. De deltager også i afsøgning i forbindelse med indsatsen mod terror. Hundene er ikke

overflødiggjort af moderne teknologi, for de kan stadig noget enestående.

Dygtige politihunde kræver specifik udvælgelse på hvalpetrinnet, hvor det gælder om at finde frem til hunde
med de bedste udviklingsmuligheder. Dernæst er det vigtigt med træning – masser af træning. Endelig er det

afgørende, at der opbygges et helt særligt tillidsforhold mellem hund og hundefører.

"Med snuden i sporet" giver et fascinerende indblik i politihundenes verden og det arbejde, som engagerede
politifolk lægger i at udvikle de rigtige egenskaber hos hundene.

Iben Danielsen er freelancejournalist og forfatter. Hun har hovedsageligt skrevet ungdomsbøger om
journalistiske emner, for eksempel "Fremmed – og li‘som dig?" om indvandrere og indvandrerkultur i

Danmark og "Pippis døtre. Girl power på dansk" om den generation af piger, der har været børn og unge i
1990‘erne.

Anders Holt er også journalist og holder af at gå på jagt med sin hund.
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