
Kurs i KADAVERSØK for 
hund og eier 

5.-10. juni 2017 arrangeres Praktisk kurs for kadaversøk-

ekvipasjer 

 
Mandag 5. juni kl. 19.00 Kommunestyresalen Oppdal rådhus 

Teorikveld – pliktig oppmøte for alle deltakere, også åpen for andre. 

 

Praktisk 4-timers kurs pr. ekvipasje de påfølgende dagene. 

Dette foregår hos Storli Gard, innerst i Storlidalen. 

Godkjenningsprøve – 10. og evt. 11. juni avhengig av antall. 

 

Kursleder: Jonny Mathisen og en til fra NKH 

Arrangør: Norske Kadaverhunder i samarbeid med Oppdal 

Beite og rovviltutvalg/Oppdal kommune 

 
Kurset er i utg.pkt gratis, men deltagerne forplikter seg 

til å bistå beitelag med kadaversøk i beitesesongen. PÅMELDING 

Innen 25. mai 

 
Til Oppdal kommune 

Tlf: 72401000 eller e-post 

gro.aalbu@oppdal.kommune.no  

mailto:gro.aalbu@oppdal.kommune.no


Grunnkurs 

 

Grunnkurs består av en felles teorikveld og 4 timer individuelt kurs.  

Teorikvelden for alle er et kombinert GPS teorikurs, litt info om oss, litt 
om rovdyr og måter de gjemmer på, hvordan bruke hund. Dette er 3 
timer.  

Etter teorien setter vi opp en startliste på den praktiske delen, 
tidspunktet er 08.00 og 13.00 de påfølgende dagene.  

En instruktør rekker 2 om dagen på den praktiske delen. 

Deltakerne bør ha med sin egen GPS, hund med bånd, belønning til 
hund, egnede klær til ute bruk og godt humør. 

Dette kurset er første trinn til godkjenning og eneste kurset som 
godtas til godkjent kadaverhund. 

 

Godkjenningsprøve  

 

Ekvipasjen skal før prøven ha gjennomført kurs i kadaversøk hos 
Norske kadaverhunder. Det skal dokumentere minst 30 timer tilsyn. 
Hunden skal være registret med chip eller reg nummer.  

Prøvefeltet skal være mellom 60 og 100 dekar og det skal tilstrebes å 
ha beitedyr i prøveområdet. Det plasseres ut 3 kadaverdeler i feltet, i 
tillegg en radiobjelle med kjente koordinater.  

Søksobjektene skal være utstyrt med enten øremerke eller bjelleklave 
som lar seg identifiseres.  

Prøvetiden er 2 timer, i tillegg får fører 20 minutter til å legge inn 
koordinater til ytterpunktene på prøvefeltet og radiobjella.  

Koordinatene får kandidaten skriftlig.  

Ekvipasjen skal finne minst 3 av 4 objekter, disse skal markeres og 
beskrives på GPS, de skal også fotograferes så de er gjenkjennelige.  

Prøven underkjennes hvis disse overforstående punkt ikke er oppfylt, 
eller at ekvipasjen viser en oppførsel som gjør dem uegnet til 
oppdrag.  

Prøven bedømmes av 2 instruktører 

 

Les mer om Norske Kadaverhunder på www.norskekadaverhunder.no  
 

 

 

http://www.norskekadaverhunder.no/

