NSKs kurs i spesialsøk (smeller)
Av Solvor Nærland

Sted: Myrbø, Bergen 9-10 april 2016
Instruktører: Tor Iljar og Hanne Dornish

Ordet «smeller» klinger dårlig på norsk. Det er lett å tro at smeller har noe med den
norske betydningen av ordet smell å gjøre i stedet for å tenke engelsk. Det skulle
vise seg at kursinstruktørene brukte begrepet spesialsøk om det vi lærte, og
avgrenset smellerbegrepet til en egen konkurranseform.
Om instruktørene: Tor Iljar leder firmaet DogPoint, og bruker hunder for å finne
veggdyr hjemme hos folk. Firmaet bruker spesialsøk for å lære opp hundene til dette.
Tor var hovedinstruktøren vår, og formidlet all teori i felles gruppe. Når hundene
trente, ble vi delt opp i to grupper. Den gruppa jeg og mine to hunder tilhørte, ble
instruert av Hanne Dornish fra Detego-K9 (Operative søkshunder), et firma som
samarbeider med DogPoint. Hanne leste rolig både hundene og eierne på en prikk,
var nøye på å gi alle passe mye positiv tilbakemelding. Alle følte at de fikk det til etter
noen runder.
I spesialsøk trenes hunden til å finne en spesiell luktkilde. Det kan være narkotika,
sprengstoff, kreft, kadaver, skadedyr, sopp, ID og mye annet.

Under opplæringen tilføres det en spesiell lukt i en eller flere bokser eller glass
plassert i en golvbane eller i en såkalt platform. Vi brukte lukten av trukket te fordi
den kan utvannes og utvannes i det uendelige etter hvert som hundene blir dyktigere.
Det må brukes samme tetype hver gang. Vi startet med 3 glass, der den ene var
tilsatt lukten. Seinere fikk hundene prøve seg på full bane som bestod av 6 glass, der
det ene var tilsatt lukt. Plasseringen av glass med lukt ble hele tiden endret. For å
være sikker på at hundene ikke leiter etter feil lukt, er det viktig at den som endrer
plasseringen, tar på alle glassene, ikke bare på de som skal flyttes.
For at hunden skulle forstå at det var telukta den skulle finne, ble det brukt
klikker/forsterker ved snusing på den riktige boksen. Eier var med hunden og viste
med hånd hvor den skulle snuse. Etterhvert skulle klikker gradvis fjernes, men ros
opprettholdes ved søk på rett boks og masse kos etter hver fullført bane. Målet var at
eier seinere skulle kunne stå på avstand og bare dirigere retning og si «søk».
Hunden skulle også lære å markere ved funn.

På slutten av siste dagen fikk også hundene prøve seg på objektsøk i rom med
masse kasser og skrot.

Som vanlig på NSKs kurs, var det hentet inn svært dyktige kursinstruktører som så
og veiledet hver enkelt deltaker. Spesialsøk var nytt for alle deltakerne. Alle hunder
og eiere viste glede og framgang, og hadde lyst til å fortsette. Jeg vil anbefale kurset
på det varmeste.
Alle hunder liker å bruke nesa og de trenger å bli utfordret på lukter. De øvelsene og
treningsmetodene som vi fikk lære på kurset, var morsomme for hunder og enkle å
gjennomføre for eier. Noen deltakere blir kanskje så ivrige at de etterpå vil gå videre
til konkurranseformen «smeller»? For oss andre er dette noe vi enkelt kan fortsette

med som mental stimulering av hunden vår alene eller som en aktivitet i
shibadistriktet vårt.

Når golvbanen er delt i to når den ikke er i bruk, har de fleste plass til å oppbevare
den og å sette den sammen ved bruk et eller annet sted hjemme. En liten økt med
spesialsøk kan lett gjennomføres mellom to TV-program.
Huskeliste hvis du vil lage egen golvbane:





Bruk gjerne en hobbyplate. Den skal være minimum 20 cm bred. Instruktørene
mente at den med fordel kunne være bredere fordi noen hunder liker å gå
oppå. Del plata i to sånn at du får to deler á 1,20 cm lang. Lag 3 hull i hver av
delene sånn at du får 6 hull med jevn avstand. Diameter i hullene skal være
passe romslig til de boksene eller glassene man har. Sett de to delene
sammen ved bruk, gjerne med en krok for stabiliteten. Mal gjerne platene og
nummerer hullene fra 1-6. Høyden på golvbanen skal være slik at toppen på
boksene/glassene så vidt stikker litt over kanten på plata. De skal lett kunne
flyttes fra hull til hull, sånn at hunden aldri vet hvilken som har lukt.
Boksene skal ha en ca høyde på 90 mm og diameter på 70 mm. De kan
kjøpes gjennom eBay eller fra Stig Meier Berg på www.sporsok.no.
I stedet for bokser kan det brukes syltetøyglass der diameter på lokket er ca
70 mm. Bruk tesillignende lokk eller bor masse små hull i lokket, sånn at lukta
på det hunden skal finne kommer ut.

