
Norsk
REDNINGSHUND

Organisasjon

Hvem kan delta i vårt arbeide?
Vi ser at enkelte hundetyper egner seg bedre enn 
andre. Samtidig er det enkelte sider ved redningsar-
beidet  som hundeføreren bør mestre.  Nedenfor har 
vi forsøkt å oppsummere en del egenskaper som kan 
komme godt med.  Disse er imidlertid ikke for krav å 
regne.

1. Aktive hunder med utpreget livsglede, arbeidslyst, 
sterk fysikk og gode sosiale egenskaper overfor men-
nesker og andre hunder kan bli dyktige rednings-
huder. Den hundetypen som liker seg best i sofakro-
ken er mindre egnet.
2. Hundeføreren bør være glad i et friluftsliv kombi-
nert med meningsfylt humanitært arbeid.
3. Hundeføreren bør ha evne til å mestre fysiske og 
psykiske belastninger under leteaksjoner.
4. Hundeføreren må møte jevnlig på våre helge-tre-
ninger, der store deler av dagen går med til å hjelpe 
andre med deres hunder. Det er en fordel å være bo-
satt på Østlandet, ikke altfor langt fra Oslo og omegn.

Kontakt oss.
Vi mottar mange henvendelser og har dessverre ikke 
kapasitet til å  garantere at nettopp du og din hund 
vil bli en av de ekvipasjene som utvikler seg hos oss, 

men er du interessert så setter vi stor pris på at du tar  
kontakt. Vi vil gjerne høre om deg og din hund.

Til deg som ønsker å benytte oss.
• Våre ettersøkingshunder er blant Nordens beste.
• Våre ID-sporhunder kan ta opp spor etter savnede per-
soner i skog og beferdet område. Sporet kan være opp til 
24 timer gammelt. 
• Våre hunder er trent til søk etter omkommende i vann 
og langs strender.
• Våre hunder kan søke langs veier og stier i høyt tempo. 

• Våre hundeførere trener jevnlig i bruken av terrengkjø-
retøy ATV. Hundene kan søke fra kjøretøyet, løpe foran 
eller på siden under søket.

Støttemedlem
Våre hunder og hundeførere gjennomgår en kostnadskre-
vende to til tre årig utdanning år før de deltar i virkelige 
søk. Vi er en humanitær organisasjon som er basert på 
frivillighet. Vi mottar ingen lønn i form av penger for 
det arbeidet vi utfører. Den enkelte hundefører må selv 
bekoste utdanningen. På grunn av dette  setter vi stor 
pris på om du vil støtte vårt arbeid. Kontonummeret fin-
ner du på forsiden. Straks du har innbetalt støtten, vil du 
motta et klistremerke som  viser at du er støttemedlem.

Adresse: Trangsrud, 2150 Årnes
Telefon: 63918501
Fax: 63918501
Mobiltelefon: 901 21 428
E-post: post@redningshund.no
Hjemmeside: www.redningshund.no
Konto nr: 0531 13 67309
Organisasjons nr: 980 556 344

Beredskapstelefon: 900 83 146



Om NRO

Norsk Redningshund Organisasjon (NRO) er en 
rednings-organisasjon som ble grunnlagt i februar 
1999. Organisasjonens primære oppgave er å utdanne 
hunder og førere til den norske redningstjenesten.

Våre A-godkjente ekvipasjer holder den høyeste stan-
dard og har de høyeste godkjenningskrav i Norden.
Vi utdanner hunder og hundeførere i følgende kate-
gorier:

Ettersøkning:
Ekvipasjen utdannes til søk etter savnede i skog og 
mark. Hundene avsøker store områder der den sav-
nede kan befinne seg.  Dette er den mest omfattende 
utdannelsen og innbefatter deler fra alle spesial-
grenene. Foruten ordinært teigsøk (E-søk) må ekvipa-
sjene avlegge prøver i ID-spor, søk etter barn, vann-
søk, liksøk og avsøk av terrenget rundt en vei eller sti 
i høy hastighet. (veisøk)

Spesialutdannelse: Ruinsøk.
Søk i områder der naturkatastrofer eller andre store 
ulykker har ført til omfattende ødeleggelser. Arbeidet 
består da i å lokalisere mennesker i ruinene.

Spesialutdannelse: ID-spor.
Våre id-sporhunder kan ta opp spor etter savnede perso-
ner i skog og i beferdet område. Under gunstige forhold 
kan hundene ta opp sporet etter 24 timer. Ved prøven må 
sporet være minst 12 timer gammelt.

Spesialutdannelse: Liksøk.
Ekvipasjen trenes til å lokalisere døde og/eller kropps-
deler.

Spesialutdannelse: Vannsøk
Her blir ekvipasjene opplært til å søke etter døde og/eller 
kroppsdeler i vann, elver, demninger og tjern.

Våre kurs.
Opptak av nye medlemmer til NRO skjer vanligvis på 
grunnkurs som vi  arrangerer høst og vår. Alle nye med-

lemmer som kommer til oss i tida mellom kursene, må 
delta på neste kurs for å kunne fortsette utdanningen. 
Kursene er de første byggesteinene i den mangeårige 
praktiske delen av utdanningen. Videre kurs av ulike 
typer er deretter nødvendig for å kunne gi den enkelte 
hundefører dypere innsikt i bruk av hund som søkeres-
surs. Hundeføreren skal også kunne gi råd om bruk av 
denne ressursen under aksjoner. Våre hundeførere skal 
holde et høyt kompetansenivå i  bl.a.  bruk av kart, 
kompass og GPS, livreddende førstehjelp, helikopter-
transport, radiosamband, sikkerhet, rapporteringsprose-
dyrer, beredskap og hundeteknisk operativ ledelse.

Øvelser:
Øvelser styrker ekvipasjene under perioder man ikke 
deltar i leteaksjoner. I treningen legger vi også inn 
øvelser for de godkjente ekvipasjene. Vi samarbeider 
med likesinnede organisasjoner, og bestreber oss hele 
tiden på å bli flinkere på det vi driver med. 

Vi  trener helikoptertransport sammen med 330-skva-
dronen på Rygge. Denne typen transport kan bli aktu-
ell, og da  kreves det at vi vet hvordan den skal utføres.
Jevnlige førstehjelpsøvelser gir hundeførerne kom-
petanse til å gi nødvendig hjelp når den savnede blir 
funnet.


