Räddningshundsutbildning
i Svenska Brukshundklubben

Kursplan
Ungefärligt antal kurstillfällen för varje område är angivet, uppgifterna är inte exakta utan måste
anpassas till kursens deltagare (förkunskaper, erfarenheter och egenskaper). Ordningsföljden
måste anpassas till vilken årstid kursen startas d v s hänsyn till t ex snö.
Utbildningsområdena ska i någon utsträckning genomföras överlappande d v s då några
träningstillfällen i grundläggande sökträning genomförts kan något tillfälle med fokus på
miljöträning läggas in, därefter ett tillfälle med grundläggande sökträning igen osv.
Efterhand som ekipagen får mer och mer färdigheter repeteras också tidigare övningar. Ett
exempel kan vara att under ett träningspass i Sök & Markering lägga in några uppgifter i ren
miljöträning för att utnyttja träningstillfället & områden där träningen genomförs.
Utbildningen ska bedrivas genom såväl teori lektioner som praktiska övningar. Vissa
träningstillfällen kan ledas av t ex hjälpinstruktör eller annan lämplig person med goda kunskaper
inom det som ska tränas vid det aktuella träningstillfället. Kursdeltagarna förväntas bedriva egen
träning mellan de instruktörsledda tillfällena.
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Utbildningsområde
Informationsträff

Träningsträffar före
inträdesprov

Inträdesprov
Grundläggande
sökträning

Miljöträning

Sök i miljö
Markeringsträning

Sök & Markering

Sök, Markering &
Miljö
Söktaktik,
förberedelse för
Delprov 1
Teori

Delprov 1
Stegring markering

Dirigering &
samarbete

Stegring miljö

Träningsinnehåll
Räddningshundens uppgift
Utbildningens innehåll & upplägg
Krav på förare & hund
Miljö (buller, underlag, mörker, skott)
Hantering (förare och främmande person)
Vindövning (hunden får ta upp och fullfölja i
motvind)
Uthållighetskontroll (t ex långpromenad på 8-10
km)
Se anvisningar
Belöningsformer/ Träning av olika typer av
hundar (Mentalitetsboken; Mentalitet & Träning; I
sökrutan)
Vindmarkering från stig - uppföljning
Hitta-övning motvind
Hitta-övning medvind
Sökslag
(Din Hund Söker; Övning 1-3)
Passivitet
Promenad & Passivitet i olika miljöer; Mörker,
eld/rök, buller, höjder, olika underlag t ex
sprängsten, plåt, gallerdurk, bildäck,
Distraktion hund & människa
Hantering
Skott
Hitta-övning i miljö
Val av markeringssätt
Inlärning av markering (Din Hund Söker; Övning
4)
Samordna sökslag & markering (Din Hund Söker;
Övning 5)
Koppelsök
Samordna sök och markering i enklare miljö

kurstimmar
1 tillfälle

Upplägg likvärdigt delprov 1
Individuell återkoppling

8-10timmar

Räddningshundsekipagets uppgift
Organisation & Utbildningsöversikt
Mentala egenskaper & inlärning
Söktaktik
Förebyggande friskvård för hunden
Summatimmar

8-12 timmar

Fast rulle (om detta inte tränats in före delprov 1)
Uthållighet i markering
Snabbhet och precision
Öppna figuranter (stående/sittande/liggande/
trånga utrymmen/mörker)
Dolda figuranter (helt dolda/synliga oåtkomliga)
Sök i område där föraren inte får gå med
Balans dirigering/eget initiativ
Koppelsök
Hantering
Transporter med lös hund
Mörker (även i kombination med
hinder/underlagssvårigheter)
Svåra underlag t ex sprängsten

16 timmar eller
en kurs vars
längd
klubb/distrikt
beslutat om
1 tillfälle
24-30 timmar

12-15 timmar

10-14 timmar
24-30 timmar

16-20 timmar

12-15 timmar

4tim
116 -130 timmar
1 tillfälle
20-25 timmar

16-20 timmar

20-25timmar
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Lydnadsträning
Söktaktik & praktiskt
genomförande

Svåra markeringar

Uthållighetsträning

LABCDE /krisstöd
HLR
Hundsjukvård

Orienteringsutbildning

Teori

Söktaktik,
förberedelse för
delprov 2
Delprov 2
Vidareutveckling

Grundläggande
eftersöksträning
Uthållighetsträning

MRT
Orienteringsutbildning

Höjder
Träning inför lydnadsprov
Att ta emot en order
Taktiskt upplägg
Sök över större område
Föraren vet inte figuranternas placering samt får
reda på sökets omfattning kort före utförandet
Djupa figuranter (höjd/sidled)
Svag vittring/stort vittringsfält
Höga figuranter
Sök i byggnader
Svår miljö i kombination med helt dold figurant
Träningshelg där ekipagen får träna t ex miljö,
sök, markering, hantering och passivitet. Hunden
är aktiv under en längre period än under övriga
träningar.
Enligt utbildningsplan, genomförs av Röda Korset
HLR
1:a hjälpen för hund
(fokus på skador som kan uppstå i en
räddningssituation)
Olika typer av kartor, skala & karttecken,
kompassriktning, praktisk träning med
orienteringskontroller
Söktaktik
Problemlösning
Info om RI, MRT, SWIFT-styrkan
Fystest
Upplägg likvärdigt delprov 2
Individuell återkoppling

16-24timmar

Summa timmar

130-180 timmar
1 tillfälle
36-45timmar

Träning mellan Delprov 2 och Slutprov ska
baseras på den återkoppling som ekipaget har
fått vid Delprov 2 samt på övriga ev brister hos
ekipaget.
Grundläggande genomgång av sökmetoder
lämpliga vid terrängsök, tillämpad träning.
Träningshelg där ekipagen får träna t ex miljö,
sök, markering, hantering, passivitet, sök i
grupp/tillämpade sök. Hunden är aktiv under en
längre period än under övriga träningar.
Besöka en MRT
Praktisk träning med orienteringskontroller där
kompasskurs måste användas
Summa timmar

Slutprov
Administration

12 timmar

Summa timmar
Kursplanering och Rapportering till kansliet

16-24timmar

16-24timmar
(2 helger)

6 timmar
2 timmar
2-3 timmar

8 timmar

12 timmar

1 tillfälle
8-10timmar

6-8 timmar
16-24 timmar
(2 helger)

1 tillfälle
8 timmar
60-90 timmar
1 tillfälle
Ca 350-400
20 timmar
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