Kursledelse & instruktører på Sølen 2017
Kursleder/sekretær: Kristoffer Modell & Elisabeth Lutdal

Instruktører:
Ronny Bunes, bruksspor/felt
Hjemme hos oss har vi for tiden tre Schæferhunder, det er Bjørnulvs
Victor (2016), Cutulus Nero (2013) og Bjørnulvs Q-Cash (2009).
Bjørnulvs Cash er godkjent redningshund i Norske Redningshunder. Vi er
godkjent på ettersøk, lavine og B-godkjent katastrofesøk. Har konkurrert i
LP, deltatt på The Challenge 2014,2015 og 2016.
Bjørnulvs Victor skal også godkjennes etterhvert, samtidig som jeg vil
konkurrere en del med ham.
Cutulus Nero er godkjent redningshund på ettersøk med min samboer.
Jeg startet i NRH i 2008 og sitter for tiden som leder for NRH Møre og
Romsdal distrikt, er også utdannet operativ leder i NRH.Har mer eller
mindre hatt hund siden 1987 og drevet aktivt med hund siden
2003.Utdannet NKK trinn 1 instruktør i 2011 og trinn 2 bruks hos Østlies i
2016 og er under utdanning som dommer og instruktør i NRH.

Sylvi Nilsen, brukslydighet/rundering.
NKK instruktør trinn 2 bruks og NKK instruktør trinn 2 lydighet
Har holdt på med hund siden 1998, vært instruktør i Elverum hundeklubb i
mange år. Konkurrert i NBF med to hunder. Er i A både spor og i
rundering, og min jaktgolden Amy ble Norsk og Svensk
brukshundchampion i 2014.
Vi deltok på vært første NM i spor 2013. Samme året ble vi nr. tre på The
Challenge, beste lydighet og beste debutant.
Vi ble også godkjent i norske redningshunder i 2013 og vært med på reelle
søk og gjort funn.
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Hilde Nordli, brukslydighet/rundering
NKK instruktør trinn 1
Hilde har drevet aktivt med hund siden 1995 da hun begynte å konkurrere i
lydighet.
Hennes første hund var en bullmastiff etter det ble det en periode med to
rottweilere. Den siste rottweileren var i A spor og rundering.
Har trent lydighet, agility, NRH og bruks (spor og rundering).
Hilde holder til på Flateby og hvor hun er aktiv som instruktør i Flateby
Hundeklubb.
Hun har idag to Australske kelpier. Hvor begge er konkurransehunder.
Hun er aktiv innen NBF med konkurranse hunden, vant NM rundering
2012, årets runderingshund 2012, ble nr 2 på spor og nr 4 i rundering NM
2013, var i Nordisk spor hvor de vant.
Hun har også konkurrert i Lydighet elite med noen av sine hunder.
Hilde brenner mest for brukshundsporten og da spesielt for runderingen.

Mette Madsen Falck, rundering
NKK Trinn II bruks
Startet i 1994 med lp og en blandingshund, fikk opprykk til Elite.
Så ble det border og etter hvert schæfere i hus, da ble bruks genet tent.
Deltok på flere NM og to Nordiske Mesterskap med 4 plass som beste
plassering med Akersborg Zac som i tillegg hadde opprykk til Elite lp og
A spor.
Min neste konkurransehund ble syk, men var i A rundering og kl. III lp.
Jeg har nå Ztil som er min tredje hund i A rundering.. Ztil er også i kl. III
lp. Det er rundering som er mitt hovedmål og vi debuterte høsten 2015, så
gleder meg til konkurranser i 2106.
Driver hundeskole i Arendal ved siden av den daglige jobben og deltar ofte
på ulike kurs selv. Søker etter og utvikle meg som utøver og instruktør.
Jeg elsker å jobbe med min bestevenn og hundetrening er gøy og skal være
gøy!
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Tom Larsen, rundering.
Jeg heter Tom Larsen, er 57 unge år. Har bodd i Larvik hele mitt liv.
Medlem av Larvik og omegns hundeklubb. Året 2012 gav deltagelse på
Norgesmesterskapet med beste rundering. Videre til Nordisk Mesterskap.
Jerry ble Norsk Brukshundchampion 2012, før han fylte 3 år. I 2015 fikk
vi 3.plass i NM i rundering og var med til Nordisk Mesterskap. Ble også
beste brukslydighetshund i sessongen 2015.
Har hatt hund siden 1988.Har alltid vært nysgjerrig på hvordan hunden og
jeg skal fungere sammen. Mange kurs har det blitt, både innenlands og
utenlands. Noen formell instruktør utdannelse har jeg ikke. Jeg fungerer
som instruktør i LOHK, norske redningshunder og på forskjellige kurs og
samlinger

Jostein Aas, the challenge
Har hatt 4 hunder siden 1999 og konkurrert i lydighet, Norsk schæferhund
klubbs program og NKK`s brukshundprøver rundering og spor. Jeg har
hatt schæfer (A spor), toller (B rundering), kelpie (B spor 2 starter The
Challenge) og nå en hann schæfer.
Jeg er utdannet trinn 2 bruks instruktør.

Odd Erik Magnes, rundering
Bakgrunn som instruktør fra forsvarets hundeskole og hundetjenesten
Rygge flystasjon.
Konkurrert i nbf spor, rundering og skydds/forsvarshund. Nordisk mester
forsvarshund 2000. Har også konkurrert i Ipo, mondioring og NM for
narkotikahunder og patruljehunder.
Er nå politihundfører i Oslo politidistrikt og nåværende hund er godkjent
som narkotikahund og patruljehund.
Har tidligere vært instruktør på Sølenkurset en rekke ganger.
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Sverker Lindblad, forsvarshund
Tävlat 16 SM i skydd med 7 hundar med bla Guld 2015 och Guld i
Nordiska Mästerskapen med Lindjax Jetson samma år.
Tävlingsfigurant i svenskskyddet sen 1993 men numer bara aktiv som
skyddsdomare.
Hundansvarig på Securitas i Göteborg.
Innehavare av Kennel Lindjax
www.lindjax.se

Nina Kroken, brukslydighet/spor
NKK instruktør trinn II, patruljehundefører i politiet.
Nina har konkurrert i NBF klasse A spor og rundering. Bruker ellers
daglig hund i tjenesten. Har siden 2006 hatt godkjent patruljehund av
typen malinois i politiet. Har fungert som instruktør for Indre Østfold
Hundeklubb, Elverum Hundeklubb, Nidaros Brukshundklubb og ved
NBFs ukeskurs. Nina ble Norgesmester for patruljehunder i politiet 2011.
Holder for tiden på å trene opp en ny malinois.
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Bjørnar Strand, rundering
NKK instruktør trinn 2 brukshund og NKK brukshunddommer.
Bjørnar har sittet i NBF´s styre i 8 år, og vært aktiv på
konkurransefronten siden han skaffet sin første hund i 1995, han holder
nå på med sin 4. schäferhund.
Han har konkurrert i klasse 3 i lydighet, i spor og rundering i klasse A
innen NSchK's brukshundprøveprogram. Trent opp og godkjent militær
tjenestehund i Heimevernet, konkurrert i klasse A i spor og rundering i
NBF´s brukshundprogram samt deltatt flere ganger på NM. Bjørnar har
også deltatt på The Challenge i 6 år, og planlegger nå ny start i 2017.
Han har tidligere vært kursleder på NBF kurset i 6 år, og vært instruktør
i 3 år. Han har ved flere anledninger også vært instruktør på Østlies
Hundesenter.

Marianne Sollie Warø lydighet/brukshundlydighet/spor
Kjøpte min første hund for konfirmasjonspengene i 1984.
Har drevet aktivt med hund siden og har hatt 8 hunder.
Konkurrert mye i lydighet ( elite) før jeg begynte med tjenestehund.
Er utdannet NKK trinn II bruks. Trinn I 1999. Vært instruktør i
Kongsberg
hundeklubb og Elverum hundeklubb. Hundefører i politiet siden 2004
og er i daglig tjeneste med min andre narkotikahund.

Har også utdannet hund for vint

NB! Hva de enkelte instruktører skal undervise innen kan endres avhengig av
påmeldinger/behov.
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