
Patrullhund 

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN - FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION



Hos Svenska Brukshundklubben är du och din hund, oavsett 
ras och erfarenhet, välkommen att bli en del av vår tjänste-
hundsverksamhet, om du

– vill bli soldat i ett hemvärnsförband
– tycker om att vara ute i skog och mark
– är aktiv och gillar att röra på dig
– har en arbetsvillig hund
– är 18 år eller äldre
– är svensk medborgare och kan krigsplaceras.

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda 
din privata hund till att bli patrullhund. Kurser hålls på 
lokala brukshundklubbar runt om i landet. Det bedrivs även 
tävlingsverksamhet för tjänstehundar.

Vill du göra nytta
är du den vi söker?

Då kan en patrullhundsutbildning vara 
något för dig!
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Utbildningen går du tillsammans med din hund. Efter god-
känd utbildning och certifiering skriver du ett frivilligavtal 
med ett av Hemvärnets förband.  

Utbildningen sker på din fritid och du får en chans att ut-
veckla både dig själv och hunden, träffa nya vänner och lära 
dig massor. 

Krav som ställs på hunden 
Det finns vissa saker som din hund måste klara för att få gå 
utbildningen. Dels måste den vara skottfast, alltså inte skott-
rädd. Dels ska hunden vara lydig och kunna hanteras av olika 
människor. Som exempel innebär det att hunden måste klara 
av att lyftas av en främmande person. 

Rätt egenskaper 
Hunden behöver också vara av en större ras (minst 45 cm i 
mankhöjd) som har underull. Detta krävs för att hunden ska 
klara av att vistas ute i skogen, dag som natt, året om.



Patrullhund 
Varna och bevaka

atrullhundens främsta uppgift är, att med hjälp av sina 
välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för 

personer i ett bevakningsområde. 

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt 
markera ljud eller vindvittring i terräng. Hunden kan på 
mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och 
markera detta för sin förare. I rörelse kan hunden även med 
hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken 
och avslöja inkräktare som gömmer sig i terrängen. 

Hundförare i Hemvärnet
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. I förbandet är du och din hund en viktig 
resurs för att förbandet ska kunna lösa sina uppgifter.

P



Utbildningsgång

Utbildningen börjar med ett informationsmöte och 
därefter följer ett inträdesprov där din och hundens 
lämplighet testas. 

Klarar ni provet följer en 6-9 månader lång patrullhundskurs 
där ni tränar tillsammans i en grupp ledd av en instruktör. 

Ett flertal intensivkurser anordnas också, som helg- och 
veckokurser. I utbildningen ingår även den militära grund-
utbildningen för frivilliga, GU-F.

Efter avslutad kurs och godkänt certifikatprov följer en 
fyra dagar lång hundförarutbildning, som förbereder dig som 
hundförare att verka i Hemvärnets förband. Därefter skriver 
du avtal med insats- eller bevakningspluton och blir 
placerad i ett förband, där du går en introduktionsutbildning. 

Utbildningen är kostnadsfri och man är dessutom 
berättigad till viss ersättning.

Enligt avtalet tjänstgör du i ditt förband fyra eller åtta dygn 
per år.

Efter detta finns det ett smörgårdsbord av vidareutbildningar 
som du kan delta i både via Svenska Brukshundklubben och 
Hemvärnet.



Försvarsmaktsombud 
 - din kontakt

Är du intresserad av att utbilda din hund till patrullhund ska 
du kontakta något av våra försvarsmaktsombud. Ombudet 
finns till för dig och vet när nästa kurstillfälle är i närheten 
av där du bor. Till ombudet kan du också ställa frågor om 
utbildningen och vilka kvalifikationer som krävs.

Namn och kontaktinformation till försvarsmaktsombuden 
hittar du på Svenska Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se/forsvarsmaktsombud



Svenska
Brukshundklubben 

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlems-
organisation, specialklubb inom Svenska Kennelklubben och 
en frivillig försvarsorganisation. Det finns omkring 300 lokala 
brukshundklubbar runt om i landet och ett tjugotal riks-
täckande rasklubbar. Organisationen har idag cirka 55 000 
medlemmar. Genom att bli medlem får du tillgång till många 
utbildningar och aktiviteter för dig och din hund.

Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Bruks-
hundklubben patrullhundar åt Försvarsmakten samt rädd-
ningshundar åt bland andra Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap och Sjöfartsverket. Utbildningarna sker på 
lokala brukshundklubbar runt om i landet.

Vill du veta mer?
På www.brukshundklubben.se/patrullhund hittar du filmer 
och annan information. Du kan också kontakta förbunds-
kansliets tjänstehundsavdelning med dina frågor via 
08-505 875 00 eller tjanstehund@brukshundklubben.se.

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

Våra samarbetspartners:



Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

Besöksadress: Fryksdalsbacken 20, Farsta
Telefon växel: 08 – 505 875 00

Hemsida: www.brukshundklubben.se/patrullhund
E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se 
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