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MÅL:
Rekrytera patrullhundsekipage till grön och/eller blå verksamhet på kort och lång
sikt.
Tydliggöra och synliggöra att SBK är en frivillig försvarsorganisation.

SYFTE:
Skapa och öka intresset för patrullhund.
Lämpligt att ha en heldag eller en helg på klubb/terräng.
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.
Var tydlig och informativ.

MÅLGRUPP
õ Intresserade som dykt upp på den lokala klubben eller kontaktat någon på
klubben och ställt frågor.
õ Träning/tävlingskompisar
õ Nya medlemmar
õ …

TEORI
õ Berätta att vi är en frivillig försvarsorganisation och att för patrullhund finns
två delar; grön och blå verksamhet Presentation Tjänstehund
õ Krav och utbildningsgång
õ Ungdomsverksamhet (blå)
õ Visa en introduktionsfilm som visar vad en patrullhund gör. Patrullhunden i
förbandet och Ungdomsläger Hundtjänstskolan 2017
õ Prata om belöningsformer, (viktigt att hitta vad hunden tycker om att leka
med, vad den tycker är roligt, det som får den att vilja jobba).
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FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL
õ Förbered ett koncept där de får se en målbild av ett moment t.ex. startövning
ljud. Förklara vad som händer. Visa tre övningar (gärna där ekipaget flyttat
sig). Prata om vad de ser och jämför första och sista genomförandet.
õ Viktigt att ledaren berättar vad som händer och varför.
õ Förklara vikten med vindriktningen
õ Figurantens roll
õ Deltagarna får pröva med egen hund.
õ Deltagarna kan i slutet av träffen anmäla intresse att gå en patrullhundskurs
õ …

CHECKLISTA
Förarbete
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Boka datum
Boka plats/lokal/terräng
Tillfråga funktionärer
Fördela ansvarsområden
Bjuda in en SBK TJH ungdomsambassadör
Söka bidrag från SBK centralt/distrikt, utbildningsgrupp/fonder
tjanstehund@brukshundklubben.se
Beställa give aways
Beställa uppdaterade broschyr mm
Samverka med Studiefrämjandet
Gör tidsschema
Annonsera och inbjud till eventet via Facebook, dagstidning, radio, TV, hemsidor,
affischer m m

c Kvittera/återkoppla anmälningarna
c Upprätta anmälningslista

MATERIEL
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Dator/projektor/skarvsladd
Blädderblock/whiteboard/pennor
Intresseanmälningsformulär
Powerpoint, åhörarkopior
Broschyrer
Anteckningsmateriel
Kaffe/fika/mat
Kontaktuppgiftslapp/visitkort
Film
Kamera
Reseersättningsblanketter funktionärer
Utvärderingsblanketter
Stridsutrustning
Hundutrustning
Strids- och trosspackning
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c
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c
c
c
c

Vattendunk
Hundgodis
Snitslar
Apporter, vindmaterial
Distriktsväskan (hundleksaker, radioapparater m m)
Sjukvårdsutrustning
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