
 

Norges Røde Kors inviterer til  
 
 

Instruktørkurs  
Besøksvenn med hund 

 
Norges Røde Kors har utarbeidet eget kurs for å aktiviteten Besøksvenn med hund og ønsker nå 
kandidater til vårt første instruktørkurs Besøksvenn med hund 
 
Første helg: 21-22. Januar 2017 
Andre helg: 25-26. Februar 2017 
Tredje helg:      1-2. April 2017 
Fjerde helg:      6-7. Mai 2017 
 
(Lørdager kl 10-18. Søndager 09-16) 
 
I tillegg vil det bli hjemmeoppgaver mellom helgene. 
 
Instruktører:  
 Turid Buvik 
 Espen Gudim 
 Kathrine Handal 
 
Det vil også være instruktører fra  
Røde Kors og fagpersoner fra målgruppene 
 
 
Kurssted vil være i Gardermoen området og er åpent for alle distrikter. 
 
Det er ønskelig med god fagkompetanse hund, instruktørerfaring og Røde Kors erfaring.  
Det er kun 12 plasser på kurset og deltakere som har lyst/kapasitet til å holde kurs i hele landet, vil bli 
prioritert. 
 
Kandidater som får tildelt plass, vil få dekket reise, kurs og opphold i forbindelse med 
kursgjennomføringen. Det er et krav til 100% deltagelse på kurset. 
 
 
 
Søknaden sendes kursleder torbert@redcross.no 
 
Søknadsfrist 2. November - 2016 
 
For spørsmål vedrørende kurset, kontakt: 
 
Kursleder 
Tor Øyvind Bertheussen 
Telefon 90824771 
Epost: torbert@redcross.no 
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Navn Adresse Post.nr Sted 
    

Telefon Epost Fødselsdato 
   

Relevant hunde-kompetanse  
(Kort beskrivelse av kurs, opplæring og erfaring) 
 
 
 
 
 
 
 

Relevant instruktørkompetanse 
(Kort beskrivelse av opplæring, kurs og erfaring) 

 
 
 
 
 
 
 

Røde Kors kompetanse og erfaring 
 
 
 
 
 
 

Jeg ønsker å delta på instruktørkurset og er innforstått med kravet om 
deltagelse alle helgene. 

 

Jeg interessert, men ønsker å bli kontaktet for mer informasjon.  
 

Datoene passer ikke for meg, men jeg ønsker å bli invitert på neste 
instruktørkurs. (nytt kurs høsten 2017) 

 

 
Alle som søker om deltagelse, vil bli kontaktet og få tilsendt mer detaljert kursinformasjon! 
Som Røde Kors Besøksvenn med Hund instruktør vil du kunne holde kurs i hele landet og vil få dekket 
reise og opphold, men en kan ikke ta betalt for instruksjonen. 
Fra 2018 er det kun godkjente instruktører som kan holde besøksvenn med hund kurs i Røde Kors regi. 
Søknad sendes: torbert@redcross.no frist 2. November-2016 
 
Link til Norges Røde Kors Besøksvenn med hund (kommer) 
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