
BEKLEDNING 
For A og B HUNDEFØRERE PÅ TRENING, ØVELSER OG AKSJONER 

 

 

Obligatorisk bekledning ved aksjoner: 

1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall  

2. Sort NRO hundeførervest (innhold, se «Utstyrsliste hundeførervest») 

 

 

Obligatorisk bekledning HUND ved treninger øvelser og aksjoner: 

3. NRO dekken med bjelle, lys og tracker (ved ettersøk) 

4. Flytedekken (redningsvest til hund) 

 

Anbefalt bekledning: 

 Fjellstøvler, vanntette 

 Fjellbukse eller annen mørk bukse 

 Hodeplagg. Hvis hodeplagg brukes (etter årstiden) mørk farge 

 Regntøy 

 

 

  



HUNDEFØRERUTSTYR For A og B HUNDEFØRERE 

Obligatorisk» skal alltid medbringes ved trening, øvelser og aksjoner. I forbindelse med godkjenninger 

og prøver skal «obligatorisk» utstyr forevises for visuell inspeksjon og kontroll.  

B-hundeførere som skal delta ved øvelser og aksjoner skal ha artikler i hht pkt 1, 5, 3, 6, 7, 8. og 9 

Artikler. Obligatorisk for A-hundførere: 

1. Batteri til GPS, radio og hodelykt 

2. Hjelm 

3. Hodelykt 

4. Jerven fjellduk 

5. Munnkurv (for helikopter transport) 

6. Sporline 

7. Sporsele 

8. Kobbel 

9. Førstehjelpspakke(*) 

 

 

 

  

FØRSTEHJELPAKKE (anskaffes av den enkelte)* 

Obligatoriske artikler:  

 Enkeltmannspakke 1 stk 

 Gassbind 2 stk 

 Steril kompress 1 stk 

 Søppelsekk, 1 stk  

 

Anbefalte artikler: 

 Munnbeskyttelse (Munn-til-munn maske) for HLR 1 stk 

 Redningsfolie 1 stk 

 Tøytape(elastisk) selvklebende 

 Saks 

 Folie 

 Trekanttørkle 

 Gnagsårplaster 

 Turniké 
 



 

Anbefalte artikler 

 Bjelle reserve 

 Bringkobbel reserve 

 Dekken reserve 

 Hundemat for en dag 

 Hundeleke som flyter 

 Kartmappe 

 Kniv 

 Merkebånd, 1 rull 

 Kobbel reserve 

 Lys til dekken reserve 

 Matfat hund 

 Termos med varm drikke 

 Turmat, tørket 

 Tykk lue 

 Vannkopp 

 Vannflaske til hund og hundefører 

 

Anbefalte sesongbetonte artikler (lagres i sekk eller vest ved behov) 

 Hansker, votter og vindvotter 

 Ispigger (ved forsering av vann) 

 Solbriller 

 Isbrodder (eks. ved skareføre og bratt ulendt terreng) 

  



 

Utstyrsliste For A og B HUNDEFØRERVEST (HF-vest) 

Hundeførervesten  med innhold i hht «Artikler. Obligatorisk» skal alltid medbringes ved trening, øvelser 

og aksjoner. I forbindelse med A- godkjenning skal vesten forevises for visuell inspeksjon og kontroll 

 

B-hundeførere som skal delta ved øvelser og aksjoner skal også ha godkjent HF-vest med innhold i hht 

«Artikler. Obligatorisk» med unntak av pkt 9 og 10. 

Artikler. Obligatorisk: 

1. Førstehjelpspakke 

2. GPS med kart over aktuelt område 

3. Kompass 

4. Leke og godbiter 

5. Mobiltelefon 

6. Puffer med talkum 

7. Radio samband 

8. Silkebånd for vindretnings måling 

9. Tracker til hundefører 

10. Vannfast blokk med penn 

 

Artikler. Anbefalt 

 Fløyte 

 Vernebriller 

 Liten lykt 

Artikler. Anbefalt. Sesongbetont (lagres i sekk eller vest ved behov) 

 Hansker, votter og vindvotter 

 Ispigger (ved forsering av vann) 

 Solbriller 

 Isbrodder (eks. ved skareføre og bratt ulendt terreng) 

 Solkrem 

 Myggmiddel 

 Myggnett 

  



HUSKELISTE FOR A og B-hundeførere 

Anbefalte artikler du kan ha i sekk, bag eller kasse 

ifm øvelser og aksjoner 

Til øvelser og aksjoner som kan vare utover ett døgn. 

 Ekstra bukse og jakke 

 Ekstra Fjellbukse eller annen mørk bukse 

 Ekstra Hodeplagg (etter årstiden)mørk farge 

 Ekstra ullsokker 

 Fjellstøvler eller tilsvarende 

 Hundemat for tre dager 

 Hurtiglader for AA batterier, eller engangsbatterier for 3 dager til GPS 

 Lader til mobiltelefon 

 Lader til sambandsradio 

 Lader til Tracker 

 Liggematte til hund 

 Liggeunderlag 

 Sovepose 

 Vannkanne med 5l vann  

 

  



BEKLEDNING OG UTSTYR FOR ELEVER. 

 
«Artikler. Obligatorisk» skal alltid medbringes ved treninger.  

 

Obligatorisk bekledning, hundeførerelev ved treninger: 

1. Gul synlighetsvest (T-skjortemodell), jakke eller overall 

 

Anbefalte artikler 

2. Gul jakke (vinterstid) Kjøpes hos Tools AS 

3. Sort NRO hundeførervest (Kan kjøpes av de som har bestått grunnkurs, opptaksprøve og 

prøvetid. ) (innhold, se «sats Elev-hundeførervest»)   

4. De som ikke oppfyller kravene til NRO vest kan foreløpig bruke sin private vest.  

5. Fjellstøvler eller tilsvarende 

6. Fjellbukse eller annen mørk bukse 

7. Hodeplagg. Hvis hodeplagg brukes (etter årstiden)mørk farge 

8. Flytevest (når vi trener ved vann) 

 

Obligatorisk bekledning, hund ved trening: 

1. Gul signal-dekken med bjelle, merket ELEV og Norsk  Redningshund Organisasjon. 

Kan kjøpes av alle som har bestått opptaksprøven. De som ikke oppfyller kravene kan kjøpe et på 

Biltema / Jula / Clas Olsson og skrive teksten med sort tusj. 

2. Flytedekken (når vi trener ved vann) 

 

Obligatorisk utstyr ved trening: 

1. 3 m lang line uten kroker, 1 stk 

2. Godbiter. 3 lufttette poser/bokser  med (super)godbiter 

3. Godkjent kommunikasjonsradio (godkjent av NRO) 

4. Hundeleke. 3 stk (superleke), flyteleke ved trening i vann 

5. Kompass 

6. Løsbitt. 4 stk 

7. Skrivesaker 

8. Sporline 10 meter (glatt tvinnet tau) 

9. Sporsele 

Anbefalte artikler 

 GPS med kart over aktuelt område 

 Fløyte 

 Liten lykt 

 Mobiltelefon 

 Puffer med talkum 

 Silkebånd for vindretnings måling 

 

Anbefalte Sesongbetonte artikler 

 Hansker, votter og vindvotter 

 Ispigger (ved forsering av vann) 

 Isbrodder (eks. ved skareføre og bratt ulendt terreng) 

 Solbriller 


