
                                             

SBK Malmö Tjänstehund bjuder in intresserade av att 
jobba med hundens spårarbete, hörsel och luktsinne 
för tjänst och tävling till en informationsdag 15 april!

För vem?
Informationen riktar sig både mot tidigare patrullekipage som vill komma igång och till nya 
ekipage intresserade av patrullhund inom hemvärnet och bruksprov bevakning.

Informationen riktar sig även till föraren som vill utveckla sin förmåga att läsa sin hund.

Genomföra en intressant och rolig dag tillsammans med sin hund vid SBK Malmös klubblokal.

Dagens mål
Intresserade får en inblick i tjänstehund och en variant av bruksprov, Bruksprov Bevakning. 
Därigenom upptäcka en träningsform där föraren måste kunna läsa sin hund i koppel eller lina. 

Under dagen får hunden, med lek och utvecklat figurantintresse, ökad förmåga att med hjälp av 
nos och hörsel finna belöningen.

Instruktör och informatörer
Daniel Widmark (jobbar anti-hund inom Försvarsmakten, SM 2:a 2015 i patrullhund och 
patrullhundsinstruktör) är huvudinstruktör och sammanhållande för arrangemanget.

Under dagen kommer Tjänstehundsrepresentanter från från Tjänsteungdom, Skånedistriktet 
samt SBK Centralt närvara och presentera sin nivå i Tjänstehundsverksamheten inom SBK.

Patrullhunden
Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade sinnen såsom hörsel och 
lukt varna sin förare för personer i området genom vind-, ljud- och spårmakeringar.
Det är inte rasen som avgör om hunden är en lämplig tjänstehund utan det är den enskilda 
hundens egenskaper som avgör om den är lämplig. Det innebär att både renrasiga och blandraser 
är välkomna.

Övriga krav hittar du i reglerna för certifiering av patrullhund på Svenska brukshundklubbens 
(SBK) hemsida. ( http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/utbilda-tjanstehund/ )

Efter avlagt certprov kontrakteras godkända ekipage till Hemvärnet för att vid eventuell ofred 
kallas in till Försvarsmakten för tjänstgöring. I fredstid används patrullhunden vid eftersök, där 
hunden tillsammans med sin förare och Hemvärnskompani hjälper polisen att söka efter 
försvunna personer.

Bruksprov Bevakning
Patrull är en gren där det förutom spår och lydnad ingår att hunden ska upptäcka luftvittring och 
ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.
Oftast ingår ekipaget i en träningsgrupp med siktet inställt på att tävla bruksprov. Träningen 
bygger på att hunden motiveras och belönas till att uppmärksamma dofter och ljud från gömda 
människor.

Pris
Deltagande i informationsdagen är GRATIS!

http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/utbilda-tjanstehund/


                                             
Anmälan
Anmälan skickas till SBK Malmö Kansli kansli@sbkmalmo.se senast 8/4-2018. Eventuella 
kostallergier skall ingå i anmälan.

Vi ser gärna att nya ekipage kommer och provar!

Är man medlem i SBK anknuten klubb så täcker medlemskapet försäkring under dagens övningar 
med egen hund. Saknas medlemskap inom SBK skall egen ansvarsförsäkring kunna visas upp för 
instruktör innan hunden får deltaga i övningar.

Frågor?
Daniel Widmark, widmark.daniel@gmail.com , 0704789247

Dagen startar kl 0800 och avslutas vid 17-tiden.
Ta med hundens favoritleksaker och oömma kläder så ses vi vid SBK Malmöavdelningens 
klubbstuga på Hammars väg i Limhamn!

Väl mött
SBK Malmö Tjänstehund
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