Räddningshunden
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Vill du göra nytta,
är du den vi söker?
Söker du nya utmaningar i hundträningen och samtidigt vill
göra en samhällsinsats? Som räddningshundförare finner du
båda!
Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av
sitt välutvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer.
Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar.
Rätt egenskaper
Hundens ras har ingen betydelse vid utbildningen till räddningshund, även blandraser är välkomna. Det viktiga är att
hund och förare har rätt kvaliteter.
Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden
accepterar besvärliga miljöer med bl.a. lösa underlag, höga
höjder, rök, buller och eld. Hunden ska vara ung, visa intresse
för människor, ha stor social kamplust, god fysik samt godkända höfter och armbågar.
Bra kvaliteter hos en hundförare
Att vara hundförare åt en räddningshund är också krävande.
Du behöver vara stresstålig, vid god kondition, ha tidigare
erfarenhet av hundträning, god orienteringsförmåga samt vilja
att arbeta i grupp.

Fotograf: Magnus Fröderberg & Chrisitan Björses
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Utbildning

Starten för ditt uppdrag
Utbildningen sker på lokala brukshundklubbar över hela
landet. Utbildningen tar cirka 18 månader där du och din
hund jobbar tillsammans. Kursen innehåller ett antal delprov
och avslutas med ett slutprov, då hunden certifieras vid godkänt resultat. Därefter följer en veckas förarutbildning innan
utbildningen är klar. Det är lämpligt att starta utbildningen
när hunden är 12-36 månader.
Som hundförare ger utbildningen dig en bred kompetens inom
orientering, sjukvård, riskbedömning och taktiska upplägg.
Både ekipage under utbildning och färdiga ekipage arbetar
ideellt. Räkna med att lägga ett par timmar i veckan på egen
träning utöver utbildningstillfällena.
Uppdrag efter utbildningen
På uppdrag av MSB och Sjöfartsverket gör räddningshundarna
betydelsefulla insatser vid större nationella krissituationer.
Efter avslutad och godkänd utbildning kan du och din hund
göra nytta, antingen som en extra resurs till den kommunala
räddningstjänsten eller vid insatser till sjöss tillsammans
med Sjöräddningssällskapet.
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Svenska
Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation,
specialklubb inom Svenska Kennelklubben och en frivillig
försvarsorganisation. Det finns omkring 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet och ett tjugotal rikstäckande
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 Brukshundklubben patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar 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/raddning hittar du filmer och
annan information. Du kan också kontakta förbundskansliets
tjänstehundsavdelning med dina frågor via 08-505 875 00
eller tjanstehund@brukshundklubben.se.

Mer information om våra aktiviteter, hur du blir medlem
och anmäler dig till kurs finns på vår hemsida. Där hittar
du också bra tips inför valpköpet och hundägandet. På
vår facebook-sida delar vi med oss av vår kunskap om vår
älskade vän, hunden!

www.brukshundklubben.se

räddningshundsbroschyr_20171123.indd 4

© Svenska Brukshundklubben 2017

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