
 

 

 

 

Specialsøg med hund 
 

  

                                                                              

HAR DU:         
 

- Lyst til at prøve noget nyt? 

- Mod på at lære om, hvordan du 

arbejder professionelt med din hund? 

- Interesse i at løse opgaver sammen 

med din hund, som andre mennesker 

har brug for? 

Så er specialsøgsuddannelsen 

måske noget for dig! 

                                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialsøg er, at en hund og hundefører gennemsøger et område 

efter en bestemt substans.  

På uddannelsen vil du lære at uddanne, teste og 

vedligeholdstræne din hund i teori og praksis.  

Herudover får du grundlæggende viden indenfor naturvidenskab 

i forhold til fært, aerodynamik og materialekendskab. 

Du vil også lære om afsøgningsteknikker, planlægning af 

indsatser med din hund og rapportering til kunden. 

Du vil også komme til at prøve flere slags scenariebaserede 

øvelser, både i laboratoriet og i felten. 

Du beslutter selv, hvilken fært du og din hund skal uddannes til 

at søge efter, men det skal selvfølgeligt være lovligt at besidde 

træningsmaterialet. Du betaler selv for dine træningsmaterialer. 

 

Uddannelsen har to mål for deltagerne:  

1) At deltagerne prøver at uddanne en hund til specialsøg og selv 

opnår gode færdigheder i at arbejde med den på operationelt 

plan. 

2) At deltagerne opnår en grundig og bred indsigt i den 

teoretiske og praktiske baggrund for træning af specialsøg 

indenfor forskellige områder, og på den måde kvalificerer sig til 

at træne specialsøgshunde til forskellige opgaver. 

Uddannelsen afsluttes med, at teamet kan gå op til certificering. 

Kravene tager udgangspunkt i SWGDOG SC8 og censor vil være en 

fagperson, som arbejder internationalt med specialsøgshunde. 

Amarok Hundetræning tilbyder uddannelse af 

hundeførere med hund til at varetage opgaver indenfor 

specialsøgsområdet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har gerne en instruktøruddannelse eller tilsvarende. Et solidt 

fundament indenfor behaviorismens læringsteori er en klar 

fordel. 

Du træner belønningsbaseret. 

Du har gjort dig tanker om formålet med at tage uddannelsen, 

og du ved, hvad du gerne vil træne din hund til at detektere. 

Du har tid til selv at træne med din hund minimum 3-4 gange om 

ugen, i de 12 måneder uddannelsen varer.  

Du har mulighed for at mødes til kursus/træningsweekender 

primært midt i landet (Fyn/trekantsområdet).  

Det er selvfølgelig også vigtigt, at du har en hund, og at den er 

egnet. Typisk finder man sig en hund med brugshunde-

egenskaber til formålet, når man vil arbejde med specialsøg.  

Måske har du allerede en hund, som du gerne vil bruge til 

uddannelsen. 

 

 

 

Ved valg af hund skal du være opmærksom på følgende:  

Hunden er fysisk sund og rask. 

Hunden er udholdende og i god kondition. 

Hunden er mentalt stabil. 

Hunden er godt socialiseret, omgængelig og nem at håndtere. 

Hunden er miljøstærk og kan koncentrere sig i skiftende miljøer. 

Hunden har stor arbejdsglæde og vilje. 

Hunden er nem at belønne. 

Det frarådes at bruge en hund, der har været trænet på en 

anden fært, fx lavendel, som kan forekomme i det miljø, hvor du 

kommer til at arbejde med specialsøg. Det vil være et 

certificeringskrav, at hundeføreren er klar over hvad hunden har 

fundet. 

 

 

Forventningerne til dig og din hund 

 



 

 

 

Uddannelsen  tager 1 år.  

Den er delt op i 3 semestre, som hver varer 4 mdr. 

Der er 4 weekendkurser i hvert semester. 

Kurserne ligger 1. eller 2. weekend i hver måned, primært på 

lokaliteter i og omkring trekantsområdet og på Fyn. 

Se datoer bagerst i dette dokument. 

Opstart i august 2020. 

Pris 45.000kr + moms. Kan betales i tre rater, en pr. semester. 

Primær underviser er Birgitte Lauritzen fra Amarok 

Hundetræning, engelsksprogede gæsteundervisere og litteratur 

kan forekomme. 

Ansøgning, hvor du minimum adresserer punkter, som er nævnt 

under ”forventninger til dig og din hund”, incl. relevante bilag, 

skal sendes til Birgitte@hundetid.dk senest 1. marts 2020. 

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de kommer ind.  

Uddannelsen sættes i gang ved 6 deltagere, max. 8 deltagere. 

Alle spørgsmål bedes sendt til Birgitte@hundetid.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisers kvalifikationer: 

Uddannet lærer m. linjefag i bl. a. fysik/kemi v. UCSyd Haderslev. 

Exam. Dyreadfærdsterapeut fra Etologisk Institut (B Sc ABT) 

Trænet minerydninghunde til at fjerndetektere sprængstof REST 

i Angola og Tanzania for GICHD. 

Testet minerydningshunde i Afghanistan for UN 

Uddannet godkendt redningshund (Redningsberedskabet i 

Danmark) 

Uddannet certificeret skimmelhund (BSS i Tyskland) 

Deltager i europæisk samarbejde om fælles retningslinjer for 

certificering af skimmelhunde. 

Du kan læse mere om nuværende og tidligere projekter, samt 

yderligere kvalifikationer på hjemmesiden: www.hundetid.dk  

 

 
 
 

Praktisk info om uddannelse og instruktør 

mailto:Birgitte@hundetid.dk
mailto:Birgitte@hundetid.dk
http://www.hundetid.dk/


Datoer for uddannelsen: 

1. semester: 

11.-12.- Juli 2020 

8. - 9. august 2020 

12. - 13. september 2020 

10. - 11. oktober 20120 

 

 

3. semester: 
 

6.-7. marts 2021 

10.-11. april 2021 

8.-9. maj 2021 

5.-6. juni 2021 

 

 

 

2. semester 

7.-8. november 2020 

5.-6.  december 2020 

9. – 10. januar 2020 

6.-7. februar 2020 

 

Dato for certificering bliver snarest herefter, tidspunkt 

fastlægges sammen med deltagere og censor. 

 


