
FÖRSVARSMAKTSHUND
– Du och din hund gör nytta



Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av 
sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare 
för personer i ett bevakningsområde. 

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt 
markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd 
höra en människa som rör sig, och markera detta för sin 
förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella 
inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina 
luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja per-
soner som gömmer sig i terrängen. 

På uppdrag av Armén/Hemvärnet, Flygvapnet och Marinen 
utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar 
som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet 
är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett 
komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna 
förbandet.
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Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband?

Tycker du om att vara ute i skog och mark?

Är du aktiv och gillar att röra på dig?

•
•
•

Är du den vi söker?



Är du den vi söker?

Om svaret är ja, kan du och din hund göra nytta!

•
•
•

Har du en arbetsvillig hund?

Är du 18 år eller äldre?

Är du svensk medborgare och kan krigsplaceras?



Utbildningen



Utbildningen Som medlem i Svenska Brukshund-
klubben kan du utbilda din privata hund 
till att bli försvarsmaktshund. Utbildning 
sker på lokala brukshundklubbar runt 
om i landet. Det bedrivs även tävlings-
verksamhet för tjänstehundar.

Utbildningen pågår under cirka ett år 
och du och din hund går utbildningen 
tillsammans. Efter godkänd utbildning 
blir ni certifierade och kontrakterade till 
ett av Hemvärnets förband där du och 
din hund vidareutbildas till soldat med 
hund. 

Det finns vissa saker som din hund 
måste klara för att få gå utbildningen. 
Dels måste den vara skottfast, alltså inte 
skotträdd. Dels ska hunden vara lydig 
och kunna hanteras av olika människor. 
Som exempel innebär det att hunden 
måste klara av att en främmande person 
lyfter upp hunden på ett lastbilsflak. 

Hunden behöver också vara av en större 
ras som har underull. Detta krävs för att 
hunden ska klara av att vistas ute i skogen, 
dag som natt, året om.

Utbildningen sker på din fritid och du 
får en chans att utveckla både dig själv 
och hunden, träffa nya vänner och lära 
dig massor. 
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Försvarsmaktsombudet - din kontakt!
Är du intresserad av att utbilda din hund till försvars-
maktshund ska du kontakta vårt försvarsmaktsombud i 
ditt distrikt. Ombudet finns till för dig och vet när nästa 
kurstillfälle är i närheten där du bor. Till ombudet kan du 
också ställa frågor om utbildningen och vilka kvalifika-
tioner som krävs.

Namn och kontaktinformation till försvarsmaktsombudet 
hittar du på Svenska Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se/forsvarsmaktsombud



Utbildningsgång

Kursen börjar med ett informationsmöte där du blir in-
formerad om detaljer kring utbildningen och uppdraget. 

Starten på utbildningen till försvarsmaktshund är ett in-
trädesprov där din och hundens lämplighet testas. Klarar 
du provet följer en 7-12 månaders utbildning där du och 
din hund tränas tillsammans i en grupp ledd av instruk-
tör. I utbildningen ingår den militära grundutbildningen 
(GU-F) och hela kursen avslutas med ett certprov.

Efter avslutad kurs och godkänt certprov skriver du 
kontrakt mot insats- eller bevakningspluton och blir 
placerad i ett förband, där du går en introduktionsut-
bildning. 

Enligt kontraktet tjänstgör du i ditt förband fyra eller 
åtta dygn per år.

Efter detta finns det ett smörgårdsbord av vidareutbild-
ningar som du kan delta i. Dessa håller Svenska Bruks-
hundklubben i vid Marma hundtjänstskola. Det före-
kommer även kompletteringsutbildningar i förbandet 
eller via Brukshundklubben i form av försöksuppdrag.



Utbildningsgång



Svenska Brukshundklubben
Box 4
123 21 FARSTA

Telefon: 08-505 875 00
Fax: 08-505 875 99
E-post: tjanstehund@brukshundklubben.se
Hemsida: www.brukshundklubben.se

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisa-
tion, 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 cirka 63 000 medlem-
mar. Genom att bli medlem får du tillgång till många utbild-
ningar och aktiviteter för dig och din hund.

Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Bruks-
hundklubben försvarsmaktshundar åt Försvarsmakten 
och räddningshundar åt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Utbildningarna sker på lokala brukshund-
klubbar runt om i landet.

Vill du veta mer?
Kontakta din lokala brukshundklubb via: 
www.brukshundklubben.se/dinklubb 

Om du har frågor om utbildningen av försvarsmaktshundar 
eller om du vill veta var nästa kurs hålls, kontakta försvars-
maktsombudet i ditt distrikt. Du hittar alla ombuden på: 
www.brukshundklubben.se/forsvarsmaktsombud

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

Svenska Brukshundklubben


