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Personlig utvikling 

Aurora og Borealis ble født 2. mars i år, og er nå fem måneder gamle. Foreldrene deres er Alex 

og Kawa. Alex er en avlstispe, som har vokst opp på Minehundskolen i Sarajevo. Kawa er en 

minehund i verdensklasse, og ble hentet for avl fra Frankrike. 

 

De første ukene etter de ble født brukte Aurora og Borealis på å leke med hverandre. For å 

skape bedre resultater ble de etter ni uker skilt for å trene separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig utvikling 

 

Etter ti uker blir alle valpene testet, og både Aurora og Borealis viste solide jaktinstinkter, de viste  

seg uten frykt for omgivelsene eller fremmede lyder. Begge besto den obligatoriske ti ukers testen 

med glans. Valpene er veldig åpne og klare for kontakt og lek med nye mennesker. I 

sammenligning med andre valper har Aurora og Borealis god framgang, og mestrer lett nye og 

vanskelige oppgaver.  

 

Aurora har akseptert kongen – leken som ligger til grunn for opplæringen – som byttedyr og hun 

liker å lete etter den under treningen. Når hun finner kongen er hun veldig oppstemt og glad og 

forventer ros og lek. Borealis er fortsatt en leken hund. Treningen hans omfatter leting etter ting, og 

han har også begynt å trene opp luktesansen. Hans viktigste leke er kongen, men han liker også å 

leke med en lærfille, som var hans første leke. Borealis har en sterk tilknytning til treneren sin og 

gjør sitt beste for å mestre vanskelige oppgaver. Om Aurora og Borealis består alle tester  vil de 

være ferdig utdannede minehunder om 10-13 måneder.  

 

Visste du at? 
 

• En hund = 20 mennesker. En minehund finner 

miner 20 ganger raskere enn en minerydder som 

gjør søk med metalldetektor. 

 

• Kravene til en god minehund er mange; de må 

være fokuserte, omgjengelige, tøffe og fryktløse.  
 

 

• Rasen Belgisk fårehund (Malinois) blir sjeldent 

syk. Allikevel får Mino og de andre minehundene 

regelmessig helsekontroller. Hver morgen starter 

med en helsesjekk. Ormekur og parasitt-

behandling gis hver tredje måned. Helsjekk 

utføres av veterinær en gang i året. Da analyseres 

blod og urin, vaksiner fylles på og organer 

sjekkes.  


