
Arc’Teryx 

Vår aktivitet i forbindelse med aksjoner gjør, oss kvalifisert til PRO-konto hos Arc’Teryx. 
Klikk her for å se aktuelle produkter:  (krever «PRO konto» -les videre) 
Denne avtalen gjelder kun for: 

•Godkjente hundeførere 
•Operative ledere /BA 
•Instruktører 
Vi får 40 % rabatt (på veiledende utsalgspris) på alle produkter i webshopen 
Brukernavn og passord får du ved først å «søke» om «pro-konto» på følgende måte (må gjøres slik): 

Logg inn på PROsidene og fyll inn i skjema 
Du MÅ oppgi NRH mail adressen din for gjenkjenning hos Arc’Teryx . 
På punktet «Company or org.name» skriver du «Norwegian Search and Rescue Dogs» 
I pkt. «Address» skriver du din egen adresse 
I punktet hvor du skal velge «Profession», bruker du «Search and Rescue» 
 

Så er det et punkt hvor du skal «Briefly explain the nature of your professional activities....».  
Her skal du skrive: Norwegian Search and Rescue Dogs (NRH) is a voluntary organization that trains 
dogs and their han-dlers for service during rescue operations throughout Norway all year round, in 
all kind of weather. This makes us an important player in the rescue service in our country. We use 
the dog's amazing sense of smell to save lives. Within a year, we are called out at approx. 500 
operations. Our dogs are approved within one or more of the disciplines search, avalanche and 
search for natural disasters and ruins. Our equipages are normally called out by the police, but “The 
Joint Rescue Coordination Centres” have the overall operational responsibility during search and 
rescue operations......forts. 

 
I punktet hvor de ber om et sertifikat, kan du legge ved et bilde av deg og hunden din den gangen du 
enten gikk opp til A-godkjenning eller regodkjente.  
BA/OL’er og instruktører kan også legge ved diplom. 
 
Under punktet «Explain why you feel that you or your organization belongs......» skal du skrive:  
We work in a volunteer search and rescue organization whose goal is to be 100% professional in 
what we do. We exercise daily in the performance of our assignments and we have regroup tests 
that must be passed to keep our approval and highest level of certification. Our work is carried out all 
year long, all over the country, in all kinds of terrain and whatever weather. It places great de-mands 
on the equipment and only the best is good enough. ArcTeryx has a quality philosophy that makes 
the products a must for the challenges we face in our work. 
 
Du får en mail med info når søknaden er behandletBestillingene sendes med UPS (pr i dag) og går 
normalt i løpet av en drøy uke.. 
NB!!!NRH oversender liste med navn og mailadresse på de avtalen gjelder for. Søknader om «pro-
konto» blir kontrollert mot denne. Husk at denne avtalen gjelder for personlige kjøp. Kjøp for andre 
er ikke tillatt og vil kunne medføre at avtalen blir kansellert. 
 

https://arcteryx.com/no/en/shop/pro/
https://arcteryx.com/no/en/shop/pro/
https://arcteryx.com/no/en/account/register
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