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Flora er nå 7 uker gammel og koser seg i valperommet sammen med sine brødre og søstre på vårt globale
treningssenter i Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Her vil hun, om kort tid, trene daglig blant mellom 120 og 140 andre
hunder under utdanning. Senteret er anerkjent som et av verdens ledende, så Flora får en førsteklasses utdanning.

En vanlig dag for Flora, består av mye god søvn og kos, men ikke minst masse leking med senterets ansatte. Mye
trening gjenstår, for Flora skal tross alt bli 20 ganger mer effektiv enn et menneske som gjør søk med
metalldetektor. Hun skal kunne finne miner og klasebomber med så lite metallinnhold at selv profesjonelle
metallsøkere ikke finner dem. Flora hevder seg godt/er helt i det øvre sjiktet i sitt kull.
Flora er en glad, fornøyd og ikke minst ivrig valp. Hun elsker å leke og har allerede knyttet en helt unik relasjon til
hundeførerne ved senteret, og kanskje spesielt til Goga som er senior trener for valpegruppa. Hun får den best
tenkelige oppfølging, med egen medisinsk klinikk og kostholdsekspert. Om ca. 16 måneder vil Flora være klar til å
bevege seg ut i feltet, hvor hun i løpet av sin karriere vil trygge skoleveier, lekeplasser og dermed redde en masse
liv.

Floras’s foreldre er Cocker og Dense, en kombinasjon som gir spesielt skarpe minehunder. Hun har 9 søsken, og
er nummer 3 i rekken. Hun ble født den 17. april 2011, og tok sine første prøvende skritt rundt 2 uker gammel, skritt
som stadig blir stødigere og viktigere.
For andre nyheter fra Norsk Folkehjelp, se folkehjelp.no eller følg oss på facebook.com/folkehjelp

Visste du at?
 Hver eneste time drepes eller lemlestes

mennesker av landminer og klasebomber.
Hvert fjerde offer som rammes er barn.

 Forbudet mot klasebomber trådde i kraft 01.august

2010, og Norsk Folkehjelp har vært sentrale i dette

arbeidet.

 Norsk Folkehjelp behandler sine minehunder som

toppidrettsutøvere. Sunt og balansert kosthold er en

viktig del av hverdagen.


