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MÅL:
Rekrytera patrullhundsekipage till grön och/eller blå verksamhet på kort och lång
sikt.

SYFTE:
Skapa och öka intresset för patrullhund.
Information och förevisning under Military Weekend.
Ansvarig kallar till planeringsmöte, där man planerar, fördelar arbetsuppgifter och
förövar uppvisningen. (se SBK:s planeringstablå). Gör även en tidsplanering.
Upplägget styrs av tid och plats. Samverka löpande med Försvarsutbildarna.
Alla hundar som deltar ska vara kontrakterade och de ska mönstras in och ut.

TEORI
õ
õ
õ
õ

Berätta om vår frivilliga försvarsorganisation.
Krav och utbildningsgång
Ungdomsverksamhet (blå)
Om möjligt, visa en introduktionsfilm som visar vad en patrullhund
gör. Patrullhunden i förbandet och Ungdomsläger Hundtjänstskolan 2017

FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL
Viktigt att ledaren berättar vad som händer och varför under aktiviteterna.
Deltagarna får se en signalövning och/eller en kort patrullering.
Förklara vikten med vindriktningen
Figurantens roll
Deltagarna får pröva att gå en patrullstig utan hund, och sedan se skillnaden
när ett hundekipage går.
õ Deltagarna kan i slutet av träffen anmäla intresse för en ”prova på aktivitet”.
õ Ta med en klappvänlig hund
õ
õ
õ
õ
õ
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CHECKLISTA
För- och efterarbete
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Dialog med Försvarsutbildarna
Dialog med utbildningsgruppen (Fordon, sjukvårdsmtr, vattendunk, samband…)
Reka plats/lokal/terräng
Tillfråga hundekipage och ev. omgång
Fördela ansvarsområden (se SBK Tablå)
Beställa give aways tjanstehund@brukshundklbben.se
Beställa uppdaterade broschyr mm
Gör tidsschema
Ta emot intresseanmälningar
Utvärdera momentet

Materiel
c
c
c
c
c
c
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c
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c
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Dator/projektor/skarvsladd
Blädderblock/whiteboard/pennor
Intresseanmälningsformulär
Powerpoint, åhörarkopior
Broschyrer
Give aways
Anteckningsmateriel
Kontaktuppgiftslapp/visitkort
Film
Kamera
Stridsutrustning
Mönstringsprotokoll
Hundutrustning
Vattendunk
Hundgodis
Snitslar
Apporter, vindmaterial
Radioapparater
Sjukvårdsutrustning
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