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Älskar du hund?
Då är det här något för dig!
Hos Svenska Brukshundklubben är du som är mellan 15-20 
år varmt välkommen att tillsammans med din egen eller 
en lånad hund, bli en del av vår tjänstehundsverksamhet. 
Alla hundar oavsett ras och erfarenhet är välkomna. Vi 
erbjuder dig:

• Spänning
• Gemenskap
• Utmaningar
• Kamratskap
• Kunskap om patrullhund och hur det är att vara hund-

förare.

Hos oss har du en unik möjlighet att få kunskap om och
förståelse för tjänstehunden och dess uppgift inom Förs-
varsmakten.

Kurserna hålls av duktiga instruktörer med 
erfarenhet från det militära och du får med dig 
minnen och kunskaper för livet.

Fotografer: Magnus Fröderberg & Elisabeth Gustavsson
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Ungdomsläger
Det är här det börjar!
Vi erbjuder olika typer av läger runt om i landet. Tonvikten 
läggs vid att du ska förstå vad som krävs av en patrullhund 
och dess förare samt känna efter om denna verksamhet är 
intressant. Du får inblick i militär pedagogik och värdegrund, 
lära dig grunddressyr för patrullhund, att spåra, figurant-
arbete och mycket mer - allt tillsammans med din hund.

Ungdomsläger patrullhund steg 1
Läger sker i samband med Hundtjänstskolan på sommaren. 
Prova på det militära samt patrullhundsdressyr. Lär dig hur 
vår verksamhet fungerar. Inga förkunskaper krävs av dig eller 
hunden. Möjlighet att låna hund finns vid behov.

Ungdomsläger patrullhund steg 2
För dig som gått Ungdomsläger patrullhund steg 1 och vill 
vidareutvecklas tillsammans med din egen eller lånad hund.

Regionala ungdomsläger patrullhund
Regionala läger finns för dig som gått Ungdomsläger patrull-
hund steg 1, vill lära dig mer och knyta kontakter med andra 
ungdomar i ditt distrikt.

Kostnadsfritt
All vår verksamhet är kostnadsfri och vi står för resor, kost 
och logi för våra medlemmar.

Anmälan
Du anmäler dig via anmälningsformulär på Svenska Bruks-
hundklubbens hemsida: www.brukshundklubben.se/ungdom.
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Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisa-
tion, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig 
försvarsorganisation. 

Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Bruks-
hundklubben patrullhundar åt Försvarsmakten och räddn-
ingshundar åt bland andra Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap och Sjöfartsverket. Utbildningarna sker på 
lokala brukshundklubbar runt om i landet. ©
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Patrullhund
– Vad är det?

Patrullhundens främsta uppgift är, att med hjälp av sina 
välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för 
personer inom ett bevakningsområde. 

Hunden tränas för att från fasta platser eller under rörelse 
kunna söka efter, lokalisera, riktningsbestämma, följa samt 
markera doften från människa och föremål hanterade av 
människa. Detta kan den göra på mycket långa avstånd, 
vilket gör hunden till en bra resurs inom Försvarsmakten. 

På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Svenska Brukshund-
klubben patrullhundsekipage till Hemvärnet. Från det att du 
fyllt 18 år får du ingå som hundförare tillsammans med din 
hund i ett förband. Ni ska då ha genomgått en patrullhunds-
kurs, fått godkänt resultat på ett slutprov samt gått en hund-
förarutbildning.

Vill du veta mer?
På www.brukshundklubben.se/ungdom hittar du mer informa-
tion om vår verksamhet och våra läger. Följ oss också på vår 
facebookgrupp SBK Tjänstehundsungdom. Vid frågor, mejla 
oss på tjanstehundsungdom@brukshundklubben.se.

Välkommen till en givande verksamhet där du 
och din hund gör nytta!
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