
Aurora og Borealis er nå ett og et halvt år gamle, og inne i sin 
siste fase som minehundlærlinger. Aurora er en vennlig og  
aktiv hund som trenger mye trening for å bruke opp all energien sin.  
Borealis er vennlig, intelligent, aktiv og sterk, og i utmerket arbeidsform.  

Temperament er ikke bare noe som skjer, det påvirkes av en rekke  
faktorer, blant annet arvelighet, trening og sosialisering. Aurora og  
Borealis ble tidlig sosialisert, de ble eksponert for mange forskjellige 
mennesker, synsinntrykk, lyder og opplevelser. Aurora og Borealis liker å 
leke med andre hunder, spesielt med hverandre. 

Medarbeiderrapport  Aurora og Borealis

Personlig utvikling

Begge hundene behersker nå et søkemønster med høy intensitet og 
markerer tydelig sine funn med en perfekt «sitt og stirr»: De har lært 
å sette seg ned og se på området der de har gjort et funn.  For tiden  
søker Aurora i 10x10 meter-bokser, uten hjelp, og hun har blitt valgt ut 
til trening med langline. Borealis søker i 10x10 meter-bokser med tau, 
og har blitt valgt ut til trening med kortline. 

Under trening skal alt være positivt og uten press. Vi arbeider mye 
med motivasjon, og hundene bli motivert av belønning for ønsket  
oppførsel. For Aurora og Borealis er Kong-leketøyet den største beløn-
ningen vi kan gi. Å få leke med Kongen er svært motiverende å bruke i  
treningsøkter.  Alle hundene testes en gang i måneden. Aurora og  
Borealis er fortsatt i trening, derfor har datoer for den endelige testen 
ikke blitt fastsatt. Vår veterinær overvåker hver dag helsestatusen til alle 
hundene. Både Aurora og Borealis sin helse er utmerket. 

Faglig utvikling

• Minehunder gjør en fantastisk 
jobb i terreng som er krevende 
eller umulig for maskiner og ma-
nuelle ryddere å ta seg fram i.  
Ulendt og bratt terreng der grun-
nen er svært hard og steinete kan 
gjøre minerydding vanskelig. Der 
det er  et svært høyt mineralinn-
hold i bakken, eller så mye metall-
splinter at det ikke er hensiktsmes-

sig å bruke metalldetektorer, kan 
minehunder fremdeles søke. Det 
eneste som stopper hunder er tett 
vegetasjon. 

• Sikkerhet er gitt topp prioritet 
av Norsk Folkehjelp. Ingen av våre 
minehunder har noen gang blitt 
skadet eller drept av miner eller 
andre eksplosiver. 

Aurora trener på søk sammen 
med sin trener Alma Đukić
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Visste du at

Aurora øver på å finne riktig lukt 
i «karusellrommet»

Borealis trener søk sammen med 
sin trener Sedin Hanić

Borealis øver på å finne lukt-
prøven som er gjemt i en murstein


