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Personlig utvikling

Aurora og Borealis er nå over et år gamle, og de er begge trofaste og vennlige hunder. De nyter 

sin tid med trenerne, og med oppreist hale under trening viser de lekenhet og glede. Trenere 

holder korte, interessante og givende økter. Aurora og Borealis er veldig aktive og energiske. Det 

er ingen tvil om at de snart vil glede seg over bassengaktiviteter, som er den beste måten å få og 

holde dem i god fysisk form.

Aurora er for øyeblikket i en treningsfase der ferdigheter, vaner og positiv oppførsel bygges opp for 

å oppmuntre til uavhengig søk. Hun er motivert til å trene gjennom sitt sterke bånd med treneren 

sin, og på grunn av den positive responsen hun mottar hver gang hun gjør en god jobb. Biting i 

gjenstander blir brukt som en del av treningen. Denne treningsformen gir selvtillit og skaper iver. 

Miljøopplæring er av stor betydning, og bygger forholdet til trener. 

Ifølge leder av hundetrenerne er Borealis valgt til å fortsette sin treningsaktivitet som 

demonstrasjonshund, og vi vil beholder ham på minehundsenteret. Borealis har en veldig god 

anatomi og ser derfor veldig bra ut. Han vil bli opplært til å utføre ulike demonstrasjonsaktiviteter, 

blant annet relasjonsbasert opplæring og trening i fleksibilitet. 

Visste du at?

• Når Norsk Folkehjelps hunder er ute på oppdrag 

brukes de først i et langlinesøk, der hundeføreren 

står utenfor området som avsøkes. Deretter 

brukes hunden i et kortlinesøk, der hundeføreren 

går i området som hunden har klarert. 

• Når hunden finner en mine, setter den seg rolig 

ned og stirrer på bakken. Slik markerer den for 

hundeføreren sin at den har gjort et funn. Deretter 

blir minen gravd fram og fjernet på en trygg måte, 

før den blir sprengt. Hundeføreren premierer 

hunden med å la den leke en stund med en 

gummikong, og dette er dens store motivasjon. 

Faglig utvikling


