
          Tovdal 08.09.14 

Rapport fra kadaverhund kurs og godkjenningsprøve 03.09 - 07.09. 2014 

 

 

Det blei holdt Kurs i kadaverleiting og Godkjenningsprøve i Tovdal fra 03. – 07.09.2014 på gården til Eirin 

Rauø og Olav Gunvald Ramse. 

Kursledere var Kjell Smestad og Terje Nordby fra Norske Kadaverhunder. 

Det blei samla 12 personer fra både Aust og vest- Agder. 

Vi starta med info møte på kvelden 03.09. Kurslederne gikk grundig igjennom bruk av kadaverhund, hvorfor 

bruke kadaverhund, og åstedssikring. Deretter fikk vi en grundig gjennomgang i bruk av GPS. Det blei iherdig 

trykka på GPSen og mange klødde seg i hodet, men alle fikk et nytt og bedre syn på et unikt verktøy. 

Dag to og tre var satt av til praktisk trening med hund, her deltok 8 ekvipasjer med alt fra null til mange års 

erfaring med både GPS og kadaversøk.  

Kurslederne tok seg godt av de forskjellige ekvipasjene og resultatet var over all forventning. Alle ekvipasjene 

fant kadavrene sine og alle fant også ut av GPSen.  

Det var etter hvert mange både slitne og fornøyde bikkjer og førere.  

Kjell Smestad og Terje Nordby gjorde en fantastisk innsats. 

 

Dag 4 og 5 var satt av til Godkjenningsprøve. Og vi fikk det 

verst tenkelige været. 65 mm regn på bare noen timer gjorde 

forholdene ganske krevende. 

8 ekvipasjer prøvde å bli godkjent og 5 besto prøva med 

glans!  De resterende hadde rett og slett maks uflaks og 

kommer nok tilbake i en sterkere utgave! 

Godkjenningsprøva besto i å plotte inn på GPSen 

koordinatene til prøvefeltet + koordinaten til ei bjelle.  Vi 

fikk oppgitt at det var 3 kadaver i feltet som besto av mellom 75 og 100 mål. Og ei bjelle med kjent koordinat.  

Dette hadde prøvedeltakerene 2 timer på seg til å finne og rapportere. 

Ekvipasjer som besto prøva: 

Tanja Stranger -Johannessen (VA) med Kahn (schæfer) 

 adresse: Velle, 4560 Vanse Tlf: 91835606  



Mail: burkni-storahofi@hotmail.com 

 
Christian Flørenes, (AA) med Munti (Border Collie)  

Adresse: Villaveien 16, 4816 Kolbjørnsvik  Mob: 90643985  

E-post: christian@florenes.com  

 

 

Anniken Sol Rekstadvik (AA) med Kid (Border Collie)  

Adresse: Dåsvannsdalen 384 4737 Hornnes Tlf: 97940041  

e-post: anniken_9@hotmail.com  

   

 

Rolf Moseid (AA) med Bjørk (Border Collie)  

Adresse: Lindlandsveien 380 4909 Songe Tlf. 97059877  

e-post: rolf@dyreparken.no 
 

Eirin Rauø (AA) med Jippi (Border Collie)    

Adresse: Øvre Ramse 228, 4869 Dølemo. Tlf: 37082434  

e-post: eirr@frisurf.no 

 

Her er en link til Norske kadaverhunder sin side og hva de skriver om kurs og prøve her i Agder. 

 
http://www.norskekadaverhunder.no/  

 

 

 

Tanja og Kahn  
etter en flott godkjent prøve. 

  

Anniken og Kid etter et vått og  
godt søk  

          MVH: Eirin Rauø 

Rolf og Bjørk, 
 Våte og lykkelige etter et 
krevende søk 

Jeg fant, jeg fant! 

Christian og Munti 
Lykkelig og slitne  
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