
Flora passerte 10 ukers testen med glans! Den eneste testen hun ikke trivdes med var å ligge stille på ryggen i 

fanget på testlederen, men det er egentlig som forventet av en liten energisk valp som bare vil leke og ha det gøy. 

Det er jo tross alt de egenskapene som vil gjøre henne til en meget god minehund. Hun syns det er spesielt stas å 

kjøre bil, mest sannsynlig fordi hun vet at godbitene ligger og venter på treningsfeltet. 

Flora tilbringer nå nettene i kennelen, i sitt eget bur. På dagtid, når hun ikke jobber, venter hun i valpe-barnehagen 

sammen alle de andre valpene. Flora har også prøvd å dyppe labbene i svømmebassenget, noe hun syns var litt 

skummelt i starten, men nå i det siste har hun blitt en liten badenymfe! 
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Flora er nå nesten 4 måneder gammel og er på et høyt nivå i forhold til sine jevnaldrende kollegaer. Hun er glad i å 

trene lydighet, fordi hun vet at hun vil bli belønnet med masse godbiter og lek. Flora er ennå ikke så flink på 

innkalling når hun har kong-leken i munn, den vil hun nemlig ha for seg selv. Enn så lenge er dette fortsatt en 

positiv egenskap. 

En vanlig dag for Flora består nå av å søke etter små biter av kong-leken som er gjemt blant mursteiner, hun søker 

seg også frem til godbiter i bakken og går rundt i nye miljøer sammen med trenerne sine. Det er viktig å bli vant til 

verden utenfor senterets gjerder. Flora blir løftet opp og båret på mye og hun får labber og ører sjekket jevnlig for 

at hun skal bli vant til det.  
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For andre nyheter fra Norsk Folkehjelp, se folkehjelp.no eller følg oss på facebook.com/folkehjelp 

      Visste du at?     

 Norsk Folkehjelps minehunder “snakker” norsk. 
Alle kommandoord som brukes til hundene er 
norske, uansett hvor hundeføreren kommer fra. 
Ordene “sitt”, “ligg”, “søk”, “slipp”, “fot” og “flink” 
brukes over hele verden.       

 

 Kong-leken følger minehunden hele  

livet og fungerer etter hvert som den  

eneste formen for belønning.   

 I 2010 frigjorde Norsk Folkehjelp hele 115 

millioner kvm land for sivilbefolkningen verden 

over. Dette tilsvarer 16.135 fotballbaner.  


