Presentation instruktörerna
Instruktör Petter Elvekrok – 1982 var Petter endast 13 år gammal och
tävlade för första gången med en dobermann i bruks. Uppväxt med
dobermanns och medlem i en grupp med många tjänstehundförare från polis
och räddningstjänst, så tändes intresset att fortsätta träna och arbeta med
hund. Petter har gått i lära hos en av Norges bästa hundförare på den tiden
Anders Jörgensen. En nära vän till familjen var chef på försvarets hundskola
och massor av lärdom och träning av tjänstehund från tidigt 80-tal. Från
slutet av 80-talet började Petter som figurant åt ledande profiler inom ISS
(numera Securitas) då dem tränade sina tjänstehundar i väktaryrket.
Därefter följde många år i försvarets hundskola med inriktning på sökhundar
(minor & sprängämnen) intresset för att jobba med hundens nos har blivit
grunden i mitt hundintresse tillsammans med spår och sök (specialsök).
Petter har förmånen att ha jobbar runt om i världen och fått både inspiration
och hjälp av andra duktiga hundförare som har detta som yrke i det militära
och hundförare inom polisen. Petter har varit i Holland och besökt
hundskolan och deras topptränare på spår, sök och ID hundar.
Från 2010 har Petter varit aktiv att utveckla bästa metoderna i Specialsök för
tjänst, de senaste 7 åren har han arbetat med hund inom detta. Under åren
har Petter även tränat med några av Sveriges bästa hundressörer, de flesta
med bakgrund inom försvarets hundskola i Sollefteå.
Petter har tränat mycket spår, lydnad och svensk skyddet/tjänstehundskydd.
Under åren har Petter deltagit på många kurser, utbildningar, workshopsför
att ta lärdom och få inspiration av andra. Petter har stor erfarenhet från
raserna Dobermann, Schäfer, Malinois, Hollender, Rottweiler,
Riesenschnauzer.
Petter arbetar operativt med Specialsök genom sitt yrke i dag.

Instruktör Helena Lindhe - Vår alldeles egna Instruktör på klubben som skrivit
boken Nosework – allt du behöver veta och Specialsökboken ihop med sin
författarkollega Britt Nylund. Helena har hållit på med hund så länge hon kan
minnas och fick sin första egna hund 1985.
Helena började på allvar att jobba med hundar då hon blev kennelhjälp på en
golden retriever-kennel 1988 och så småningom tog intresset henne till
England där hon jobbat på flera golden-kennlar under många års tid. Sedan
hon kom tillbaka till Sverige har hon främst hållit på med schäfer, framför allt

bruksspår och lydnadsklass men även tävlat BSL. Helena tränar mycket
nosework och specialsök med sina nuvarande hundar, en schäfer och en
golden retriever.
Helena håller kurser inom Valp, Unghund, allmänlydnad, spår och
tävlingslydnad. Helena är utbildad SBK lärare, allmänlydnadsinstruktör, MH
och MT testledare samt utbildad tävlingsledare i lydnadsklass och bruksprov
(ej skydd). Till yrket är hon gymnasielärare och är ansvarig för
hundinriktningen på ett naturbruksgymnasium.
Under många år har Helena utbildat i Nosework och även haft läger i detta.

Instruktör Daisy Kvick Karlsson- Har växt upp med Schäfer och har haft egen
hund sen 2003, en blandras Schäfer /border collie tränat lydnad och spår
mestadels. Därefter kom en St Bernhard på 3,5 år och därefter varit
fodervärd åt försvarsmaktens unghund Kyo och en avelstik FM Haja som hon
även tävlade med i lydnad och rallylydnad med.
2015 Utbildade sig Daisy till Allmänlydnadsinstruktör, under många år haft
kurser i valp, unghund och allmänlydnad, rallylydnad var en populär sport och
efter gått några kurser i rallylydnad och satt ihop ett program för detta med
ok från utbildad instruktör startade hon upp rallylydnad i klubben. 2016
Utbildad Rallylydnadsskrivare & sekreterare. 2017 utbildade hon sig till
specialsöksinstruktör och har sedan dess hållit i utbildningar.
2021 gick hon provledarutbildningen i Specialsök och klubben har haft sitt
första inofficiella specialsöksprov januari 2022.
Under åren har Daisy medverkat på många läger inom lydnad, spår och
specialsök och fått inspiration och egen kunskap att föra vidare till andra
hundägare. De hundar Daisy har haft har inte varit enkla utan många gånger
har hon fått tänka utanför boxen och jobbat hårt för att få hunden i balans.
Med detta i bagaget har hon stor erfarenhet av de hundar som har hög drift
och energi.

