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1 Anleggsprøven
1.1 Generelt

Anleggsprøven kan legges opp som en eller flere prøver avhengig av det området man har til
disposisjon.
Prøveområdet kan være en byggarbeidsplass, et rivningsobjekt eller lignende, med mørkt rom
og tunnel eller gang.
Det stilles ingen krav til meldingsform under prøvene.
Anleggsprøven skal bestås en gang.
Ved stryk på anleggsprøven, kan maksimum èn ny prøve tas samme sesong.
1.2 Målsetning

Målsettingen med prøven er å teste om hunden er i stand til å bevege seg og oppsøke
figuranter i belastende miljøer, og at hunden dermed innehar den grunnleggende
forutsetningen for å kunne utdannes til redningshund ruin.
1.3 Prøve 1, mørke

Hundeføreren skal holde hunden mens figuranten løper ned i et mørkt rom eller tunnel / gang.
Når figuranten har kommet til ro i tunnelen/gangen slippes hunden løs. Figuranten skal rope
på hunden etter ca. 10 sek. dersom hunden ikke følger etter figuranten. Hundeføreren kan, om
nødvendig, følge med hunden inn til figuranten. Figuranten kan belønne hunden.
Om dette mislykkes skal hundeføreren løpe inn eller ned i skjulet, mens figuranten holder
hunden og deretter slipper den som beskrevet i første avsnitt.
1.3.1 Karaktersetting

3:

En hund som løper direkte inn uten ytterligere påvirkning.

2:

En hund som løper inn dersom figuranten roper.

1:

En hund som går inn dersom hundeføreren blir med inn.

0:

En hund som ikke tør å bli med hundeføreren inn.

1.4 Prøve 2, ustabilt underlag

En bevegelig men sikker konstruksjon av lastepaller, bildekk eller lignende, bygges avtrappet
opp til ca. 2 meters høyde. Hunden skal uten hjelp kunne klatre opp på og hundeføreren skal
kunne gå opp på konstruksjonen.
Hundeføreren skal så dirigere hunden opp på og over konstruksjonen. Dersom hunden ikke lar
seg dirigere over konstruksjonen skal hundeføreren selv gå opp på denne og få hunden til å
følge etter seg.
1.4.1 Karaktersetting

3:

En hund som hopper på kommando og uten nøling opp på konstruksjonen, og følger
hundeførerens dirigeringer.

2:

En hund som hopper opp etter en viss nøling, og som selv forsøker å beherske og
overvinne problemene.

1:

En hund som må ha støtte av hundeføreren for å tørre å gå opp på konstruksjonen, men
som deretter oppfører seg normalt forsiktig.

Godkjenningsprogram Norske Redningshunder, del 6, ruin. Vedtatt av HS 19.november 2006. Gyldig fra 1 januar 2007
til 1. januar 2010

PDF laget med uregistrert versjon av pdfFactory www.westsoft.no

3

0:

En hund som ikke vil følge etter hundeføreren opp.

1.5 Prøve 3, mørke og skarp lyd

Hundeføreren holder hunden mens figuranten løper ned i mørkt rom eller tunnel/gang
hvoretter hunden slippes løs. Idet hunden løper inn i rommet / tunnelen/gangen, lager en
medhjelper en skarp, kraftig lyd ved hardt slag på blikk eller lignende i ca. 10 meters avstand
fra hunden.
Figuranten skal rope på hunden etter ca. 10 sek. om den ikke følger etter. Hundeføreren følger
om nødvendig med hunden inn til figuranten. Figuranten kan belønne hunden.
1.5.1 Karaktersetting

3:

En hund som løper direkte inn uten ytterligere påvirkning, og uten å miste
konsentrasjonen når smellet kommer.

2:

En hund som løper inn dersom figuranten roper, uten å miste konsentrasjonen når
smellet kommer.

1:

En hund som må ha støtte av hundeføreren for å gå, uten å miste
konsentrasjonen når smellet kommer.

0:

En hund som ikke tør å løpe inn til figuranten, dvs at hunden helt avbryter
handlingen etter smellet.

1.6 Prøve 4, søk etter løfting

Hundeføreren skal holde hunden mens figuranten klatrer opp et skråplan/stige plassert i ca. 60
grader og som er min. 1,5 m lang. Hundeføreren skal kunne løfte, eller på annen måte hjelpe
hunden opp skråplanet/stigen. Hunden skal være i stand til å lokalisere figurant umiddelbart
etter håndteringen.
1.6.1 Karaktersetting

3:

En hund som, etter å ha blitt løftet/hjulpet opp av hundefører, umiddelbart søker og tar
kontakt med figuranten.

2:

En hund som bruker noe tid, etter å ha blitt løftet eller hjulpet opp, før den er i stand til
å lokalisere figurant.

1:

En hund som viser ubehag eller redsel ved å bli løftet eller hjulpet opp, og som må ha
hjelp av figuranten for å ta kontakt.

0:

En hund som ikke lar seg løfte eller hjelpe opp, eller en hund som helt avbryter
handlingen hvis den kommer opp.

1.7 Krav til godkjenning

Hunden må oppnå minst 1 poeng i hver av øvelsene og minst 8 poeng sammenlagt .
2 Ruinsøksgodkjenning
2.1 Generelt

Ruingodkjenningen er en tilleggsutdanning som kan tas av godkjente ettersøknings/lavineekvipasjer. Ruinsøksgodkjenningen mistes dersom ikke godkjenningen i
ettersøkning/lavine opprettholdes.
Ruinsøksgodkjenningen skal tas på hovedkurs av minst 4 dagers varighet.
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Søket skal bestå av minst 3 ukjente søksoppgaver som gjennomføres på hovedkurset, samt
ukas arbeid som skal inneholde både praktiske øvelser og teoriundervisning.
En ekvipasje som har bestått ruinsøksprøven føres på den nasjonale tjenestelista. For
oppføring på den internasjonale tjenestelista må hundeføreren selv kontakte den ansvarlige for
den internasjonale beredskapen.
2.1.1 Målsetting

Gjennom ukas arbeid skal ekvipasjen testes med tanke på effektiviteten i søket, samt gis
trening, instruksjon og undervisning i de ferdigheter og kunnskaper som vil gjøre ekvipasjen
til en ressurs for søk i ruiner og katastrofeområder.
2.2 Krav til deltagelse på kurs

For å kunne delta i godkjenningsklasse ruin må hundeføreren være A-godkjent ettersøkning
eller lavine, og ha bestått anleggsprøven.
Fortrinnberettigelse på kurs har de ekvipasjene som oppfyller kravene i første avsnitt, og som
ønsker å være med på den internasjonale beredskapen.
Før oppmelding til prøven må den enkelte hundefører ha gjort seg kjent med:
·

NRH`s Planverk for international beredskap.

·

INSARAG’s (International Search and Rescue Advisory Group) retningslinjer, med
spesiell vekt på merkesystemet og evakueringsrutiner.

2.3 Instruktører og tidligere hundeførere

Ruinsøksinstruktører og tidligere hundeførere ruin kan fremstille seg direkte til
godkjenningsprøve på samling, ref pkt 2.4.1, eller hovedkurs, etter at anleggsprøven er bestått
og ekvipasjen er A-godkjent ettersøkning eller lavine.
2.4 Godkjenning/regodkjenning søksøvelsene
2.4.1 Generelle bestemmelser

Prøven avholdes på hovedkurs eller, for instruktør og tidligere hundeførere ruin, på lokal
samling. Selve godkjenningsprøven skal inneholde minst tre ukjente oppgaver som inneholder
punktene under 2.4.3
Normalt bør det ikke være mer enn 6 deltagere på et lag. Kursledelsen kan fravike dette
dersom det er ønskelig med alternativ organisering av deltagerne. Eventuelle økonomiske
konsekvenser skal avklares med HS / DIO.
2.4.2 Søkeområdet

Hvert av søkeområdene skal være rundt 100 x 150 m og på et eller flere plan. Det kan være
egen ruinby, byggearbeidsplasser, rivningsobjekter eller lignende.
Det skal tilstrebes at ekvipasjene prøves både i søk utendørs ”oppå ruiner” og i søk inne i
bygninger. Det skal dog finnes ventilasjon som gjør det mulig å løse oppgavene etter de gitte
forutsetningene.
Under minst et av søkene skal ekvipasjen prøves i område med kraftig støy.
Hele søkeområdet skal være overtråkket og luftet.
Det skal alltid kjøres en prøvehund for å kontrollere fert forholdene før prøvesøk.
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2.4.3 Følgende momenter skal prøves

-

Hunden skal kunne lokalisere figurant med fører tett innpå, eventuelt i line.

-

Hunden skal selvstendig forsere bevegelig underlag og lokalisere figurant. Avstand til
hundefører minimum 20 meter.

-

Hunden skal selvstendig ta seg inn i og avsøke mørkt rom eller gang med
hundeføreren på utsiden. Støykilde skal være plassert minimum en meter fra åpning til
mørkt rom.

-

Hundeføreren og hjelpeføreren skal kunne løfte eller hjelpe hunden opp et ca. 60
graders skråplan på minimum 2,5 meter. Hunden skal være i stand til å søke
umiddelbart etter transporten.

-

Det skal under deler av søket befinne seg andre hjelpemannskaper i søkeområdet som
går fullt synlig, lager støy og snakker.
-

Det skal under deler av søket befinne seg annen hundefører med hund i bånd inne i
søkeområdet.

2.4.4 Plassering av figuranter

-

Det skal være minst en utilgjengelig figurant ca. 2,5 meter ned.

-

Det skal være minst en utilgjengelig figurant ca. 2,5 meter opp.

-

Det skal være minst en helt åpen og tilgjengelig figurant i rom der hunden skal gå inn
alene.

-

Videre plassering av figuranter skal være slik at man best mulig får kontrollert
momentene i punkt 2.4.3.
-

I minst et av søkene skal figurantene bli liggende etter funn mens resten av området
avsøkes.

2.4.5 Meldingsform

Det stilles krav til godkjent meldingsform, standhals eller bringkobbel, under prøven.
Meldingsform skal avklares på forhånd. For krav til meldeform se del 6,
ettersøkningsprogrammet pkt 1.4.2
2.4.6 Krav til godkjenning av søksprøven

Helhetsinntrykket fra prøven skal være avgjørende for om hunden består eller ikke. Det skal
legges stor vekt på samarbeidet mellom hund og hundefører. At hunden ikke finner en
figurant er ikke grunnlag alene for å underkjnne prøven, men i løpet av de prøvesøkene som
legges opp i løpet av uka, må hunden vise at den mestrer de miljøutfordringene som er
beskrevet i punkt 2.4.2 og 2.4.3.
Noen figuranter kan være plassert slik at det vil være vanskelig for hundene å foreta spontan
melding. Hund som gjentatte ganger har problemer med å komme til melding p.g.a.
vanskelige fert forhold eller belastninger i miljøet kan ikke godkjennes.

2.4.7 Grunnlag for underkjenning av den enkelte oppgave i søksprøven

-

Dersom hundeføreren mer enn en gang ikke leser at hunden markerer figurant i de
situasjoner hvor hunden ikke foretar spontan melding.
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-

Mer enn to feilmeldinger. I slike tilfeller skal dommerne foreta kontroll av
vitringsforhold(ene) rundt figuranten(e).

-

Dersom hundeføreren viser manglende evne til å disponere og samarbeide med
hunden.

-

Dersom hunden viser at den ikke mestrer å søke under alle de forhold som er
beskrevet i punkt 2.4.3.

-

Dersom hundeføreren viser manglende forståelse for ivaretakelse av egen sikkerhet i
en ruin.

2.5 Ukas arbeid
2.5.1 Teoriemner

- Krav og regler, holdninger og ansvar.
- Taktisk opplegg for søk i katastrofeområder, herunder søkslagenes oppbygning, den
enkeltes rolle og egensikring.
- Internasjonale retningslinjer for merking og evakuering.
- Arbeid i et katastrofeområdet, psykiske belastninger og reaksjoner, herunder
forberedelser, arbeid under aksjonen og etterarbeid.
- Arbeid i katastrofeområder, etiske retningslinjer.
- NORSAR som en del av det internasjonale hjelpeapparatet, FN systemet.
- NORSAR, gjennomgang av resten av planverket, herunder de respektive
organisasjoners ansvarsområder, intern-beredskapsordning, forberedelser til utrykning
og disponibelt utstyr.

2.5.2 Ukjente oppgaver/øvelser

Det skal i løpet av uka legges opp til flest mulig ukjente oppgaver. I disse oppgavene skal
følgende momenter gjennomgås og bestås:
-

Sikkerhetsvurdering av søkeområdet på bakgrunn av egenvurdering og innhentede
opplysninger.

-

Taktisk opplegg for søk på bakgrunn av foregående pkt. og hundefaglig vurdering.

-

Evakueringssignaler og evakuering.

-

Merking av avsøkte bygg.

-

Arbeide sammen i lag bestående av en lagleder og tre hundeførere.

-

Arbeide med flere hunder i søk i samme område samtidig.

-

Mørkesøk i ruin eller tilsvarende.

2.5.3 Momenter som skal gjennomgås og trenes på

-

Transport med mange hundeekvipasjer tett sammen.

-

Heising eller nedfiring av hund en etasje.

-

Egensikring ved tau.
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-

Generell kunnskap om planverket gjennom organisering og praktiske løsninger.

2.5.4 Krav til godkjenning av ukas arbeid

-

Søksprøven må bestås.

-

Alle punkt under 2.5.2 må bestås .

-

Meldingsformen, bringkobbel eller standhals, må være befestet.

-

Ekvipasjen må totalt sett gjennom uka gi et inntrykk av at de pr dato er en ressurs for
redningstjenesten i et katastrofeområde.

-

Ekvipasjen må ikke vise vesentlige mangler under pkt 2.4.3 og 2.5.3

2.5.5 Stryk på søksøvelser eller ukas arbeid

Det gis ikke anledning til å kontinuere. Ved stryk må nytt kurs eller samling følges.
Tidligere hundeførere og instruktører som stryker på 1 gangs prøve, kan ikke fremstille seg til
ny prøve før påfølgende sesong.
Ekvipasjer som stryker på regodkjenning tas av tjenestelista.
3 Ikrafttreden
Dette programmet gjøres gjeldende fra 1 jan 2007.
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