VÄLKOMNA TILL SVK
ÖSTRAS
FÖRELÄSNINGSKVÄLL
8 MAJ 2014 kl 18.00-21.00

Bo Olsson, polisman med 30 års erfarenhet som
hundförare, delar nu med sig av sin stora erfarenhet
gällande spår och sök och hur vi bäst kan använda
hundens luktsinne tex i jakt och bruks. Alla är hjärtligt
välkomna!
Program:
 Hunden som människans bäste vän
 Sinnen hos hunden människan drar nytta av
 I vilka sammanhang kan man ha nytta av att veta något om hundens
luktsinne
 Hundens luktsinne
 Schematisk bild av luktorganet
 ID-hund Danmark (videoklipp 2 min)
 Cancerhund Sverige 1996 (videoklipp 3 min)
 Hur länge kan hunden jobba i sträck, när måste man fräscha upp näsan?
 Hur länge finns lukten kvar?
 Cancerhund Tyskland 2002 (Videoklipp 2,5 min)
 Hur känsligt är hundens luktsinne?
 Från Florida State University 2002 (videoklipp 2,5 min)
 Mina erfarenheter av olika raser
 Sådant som en jägare kan ha extra nytta av
 Hur mycket ska hunden tränas?
 Polishunden
 Stockholmspolisens hundar (Video 6 min)
 Olika sökhundars markeringar (Videoklipp 2 min)
 Varför använder polisen ibland jakthundraser
 Intresset för att använda tjänstehundar i samhället har förändrats
 Fika
 Hur och när börjar jag träna in spår och sök

Datum & tid: 8 maj kl 18.00-ca 21.
Plats: Blå Wingen Bygdegård längs väg 77
mellan Knivsta och Rimbo. Adress till Blå
Wingen för er som vill slå in på GPS’en är
”Vackeberga 35, Husby Långhundra, 741 95
Knivsta”.
Blå Wingen ligger ca 15 min med bil norr om
Arlanda (kör väg 273 norrut till rondell, tag
vänster och efter ca 200 m ligger Blå Wingen
på höger sida)
Blå Wingen ligger ca 15 min med taxi/bil öster
om Knivsta tågstation. Tag väg 77 österut, när
du passerat Husby-Långhundra kyrka efter ca
10 min, håll utkok efter blått hus/Blå Wingen på
höger sida.
Inträde: Fritt inträde för Vorstehklubbens
medlemmar. Övriga 100:- inträde/person inkl
fika.
Anmälan: kurs@sallanderconsulting.com.
Skriv hur många som kommer. Bra för att
kunna fixa fika till rätt antal personer.
Man kan även komma utan föranmälan om
man vill.
Frågor: Marie Sallander tel 0706-388306.

Mer fakta om Bo Olsson
 Hundförare & instruktör vid
Polisen i Uppsala & Stockholm år
1975-2010
 1975- 1987 fört patrullhundar schäfrar
 1987- 2010 fört sökhundar labrador, vorsteh, & springer
spaniel
 Arbetat 1 år på FOA med
utveckling av inlärnings-metoder
för sökhundar
 Introducerade andra raser vid
polisen, tex den enda vorstehn
som bombhund & den första
springer spanieln som sökhund för
bomb & narkotika.
 Har under 2 år haft eget projekt i
att kunna använda stående
fågelhundar som räddningshundar
vid polisen.
 1996 hjälpte ett par läkare på
Karolinska att se om en hund
skulle kunna detektera lungcancer.

