Hundtjänstskolan

- för dig och din hund i Försvarsmakten

Välkommen till Hundtjänstskolan i Marma
Hunden i Försvarsmakten
SBK, Svenska Brukshundklubben har ett uppdrag att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. För att framgångsrikt lyckas med uppdraget krävs
kompetenta instruktörer, befattningsinnehavare, förare och hundar. SBK och
Försvarsmakten har genom gemensamma insatser skapat en unik skola där tjänstehunden står i fokus.
Skolan för alla
Under ett par sommarveckor varje år genomförs ett antal kurser för dig som
gillar hundar och som ser nyttan med hund i Försvarsmakten. Hundtjänstskolan
på Marma, strax söder om Gävle, är under ständig utveckling och idag erbjuds
mycket mer än traditionella utbildningar mot befattningar. Skolan har tagit ett
helhetsgrepp kring kursinnehållet och kursutbudet är anpassat till alla som brinner för hund och som ser hundens betydelse inom Försvarsmakten.
Mycket praktisk hundträning
Skolans mål är att ge eleverna verktyg att ”läsa hund” och att aktivt arbeta och
utveckla hundar till olika funktioner inom Försvarsmakten. På Hundtjänstskolan
menar vi att bästa sättet att lära sig detta är att se och hantera så många olika
hundar som möjligt. Därför läggs stor fokus på praktisk hundträning. Till hjälp
finns några av Sveriges mest kompetenta lärare inom området. Det är personer
som dagligen arbetar med att ta fram och utbilda hundar till Försvarsmakten.
Personlig utveckling
Hundtjänstskolans samarbete med Försvarsmakten bidrar också till en gedigen
utbildningsmetodik. Kurserna ger dig möjlighet till personlig utveckling och
insikter om gruppdynamik. Som elev på Hundtjänstskolan får du möjlighet att
lära dig att planera och lägga upp kurser – och att prata inför grupp. Lärdomar
som du har nytta av även i andra sammanhang. Utöver kursinnehållet erbjuder
skolan ett brett erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta många nya kontakter!
Tag med din hund
Alla som har utbildat en patrullhund är välkomna att ansöka till skolan och det
är ett plus om du har ytterligare hundkunskaper. Din hund får följa med under
kursveckan/veckorna. Dagtid används hundarna vid de praktiska övningarna.
När de inte är med, så som nattetid, finns hundstallar på området. För dig som
inte tar med hund finns möjlighet att låna hund vid de praktiska övningarna.
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Ersättning under kurstiden
Under kurstiden på Hundtjänstskolan har du också ersättning. Det innebär
att du får 90 % av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du får även
ersättning för dina resekostnader. Utöver det ingår kost och logi. Har du med
dig hunden så kostar det inget att använda hundstallet, däremot måste du ta
med dig eget foder och utrustning till hunden.
Anmäl dig
Möjlighet att anmäla dig, kursplaner och mer information om utbildningarna
hittar du på www.brukshundklubben.se/hundtjanstskolan.
Om Svenska Brukshundklubben
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb inom Svenska
Kennelklubben och en frivillig försvarsorganisation. Det finns cirka 290 lokala brukshundklubbar runt om i landet och 17 rikstäckande rasklubbar. Organisationen har idag omkring 60 000 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 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
De utbildningarna genomförs på våra lokala brukshundklubbar runt om i landet.
Välkommen till en givande verksamhet där du och din hund gör nytta!

Svenska Brukshundklubben Telefon: 08-505 875 00
Box 4
Fax: 08-505 875 99
123 21 FARSTA
E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se
Hemsida: www.brukshundklubben.se

