
Svenska Brukshundklubben

Räddningshund



Tjänstehundsverksamhet
Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda 
hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Försvarsmak-
ten. Verksamheten har blivit mycket populär inom Svenska Brukshundklubben.

Räddningshund
Denna hunds främsta uppgift är att med hjälp av sitt välutvecklade luktsinne söka rätt på försvunna 
personer. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl.a. 
lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. Hunden tränas att söka av stora områden för att hitta 
saknade personer. 
Hundens ras har ingen betydelse, även blandraser är välkomna. Det viktiga är att hund och förare 
har rätt kvaliteter.

Hur används en räddningshund?
Myndigheten för Samhällsskydd och Be-
redskap (MSB)
MSB är den myndighet som ansvarar för krisberedskapen i 
vårt land. Frivilliga försvarsorganisationer som t.ex. SBK är 
viktiga resurser. Brukshundklubben har fått uppdraget att 
utbilda räddningshundar.

Internationell styrka
MSB har en beredskap med bl.a. en Sök- och Rädd -
ningsstyrka (SWIFT) för insatser internationellt. Här har 
Räddningshundarna en viktig roll att i skarpa lägen göra 
räddningsinsatser utomlands. Svenska styrkor har de senaste 
åren gjort insatser vid jordbävningar i Turkiet och Algeriet, 
där hundarna ställts inför miljöer och problem som vida 
överstiger dem vi har i Sverige. 

Polisen
Flera räddningshundsekipage i olika distrikt har ett 
framgångsrikt samarbete med polismyndigheten i sitt län 
för att bistå vid sök efter försvunna personer.

Sjöräddningssällskapet (SSRS)
SSRS är en helt ideell verksamhet som har 60 räddningssta-
tioner med 130 båtar och 30.000 medlemmar. SSRS 
samarbetar med Räddningshundar sedan några år tillbaka 
när det gäller sök i kustområden och skärgårdar.

Fjällräddningen
Fjällräddningshund, eller lavinhund, är kontrakterad av 
polisen och hör oftast till en skoterburen fjällräddargrupp. 

Frivilliga resursgrupper (FRG)
FRG är en kommunal resurs och består av personer med 
olika kompetenser, bl.a. räddningshundar. Gruppens 
uppgift är att finnas till hands t.ex. vid en större olycka.



Redo för en utmaning?
Att träna upp en hund till Räddningshund är 
absolut en av de största utmaningarna för en 
hund förare, men det är en spännande och 
intressant utbildning som både du och din hund 
kommer att ha stor glädje av. Förutom att ni 
kommer att lära känna varandra bättre och lära er 
massa nya saker tillsammans gör ni viktig 
ensamhällsinsats som färdigt ekipage.
Så om du är redo för en riktig utmaning och har 
en hund som du tror håller måttet – kontakta din 
lokala brukshundklubb. För information om var 
den finns besök Brukshundklubbens hemsida på 
www.brukshundklubben.se



Från vanlig hund till 
räddningshund
För att din hund ska bli en bra räddningshund 
krävs särskilda egenskaper, som stort intresse 
för främmande personer, stor arbetslust samt att 
den inte påverkas nämnvärt av besvärliga 
miljöer, eld, buller eller skott.
Utbildningen hålls av Brukshundklubbar i hela 
landet och tar ca 18 månader. Alla klarar inte 
hela utbildningen, men det är en både kul och 
nyttig erfarenhet för både dig och din hund.

Vad får din hund lära sig?
Under kursen får hunden lära sig att arbeta i 
alla möjliga slags miljöer. Det kan vara 
rasmassor och bråte, industriområden, 
byggnader samt naturligtvis skogsterräng. 
Den får träna sig att söka och markera dolda 
människor i alla tänkbara situationer – och ha 
kul samtidigt.

Vad får du själv lära dig?
Du kommer att få lära dig mycket om hund 
och hundträning, Första Hjälpen för både män-
niska och hund, orientering, söktaktik och 
mycket mer.

Nationell eller internationell
Efter godkänt slutprov är du och din hund 
klara  för att börja samarbeta med Polisen, 
SSRS, Fjällräddningen eller FRG.
Beroende på var du bor kan du ha möjlighet att 
gå vidare till Räddningshundsförarutbildning 
och den Internationella Sök- och Räddnings-
styrkan (SWIFT).

Tjänstehundcertifikat
Efter genomförd utbildning får du en utbild-
ningspremie och din hund får Tjänstehundcer-
tifikat som Räddningshund.

Funktionskontroller
För att säkerställa fortsatt hög kvalitet ska alla 
räddningshundekipage genomföra Funktions-
kontroller varje år. 



IRO och IPO-R
The International Rescue Dog Organisation (IRO) bildades i 
Stockholm 1993. IRO är en världs omspännande organisation för alla 
nationella räddningshundsorganisationer. 
IRO har nära 90 medlemsorganisationer i 36 länder över hela 
världen. Medlemsantalet ökar hela tiden och i Europa är praktiskt 
taget alla länder representerade i IRO.
För att få en internationellt likformig utbildnings- och provform har 
IRO utarbetat regler för IPO-R (Internationale Prüfungs Ordnung 
für Rettungshunde).
IPO-R är en form av officiella bruksprov som blivit populära i hela 
Europa, åtskilliga länder använder dem även i sin utbildning. 
I IPO-R kan man starta i grenarna spår, ytsök eller ruinsök. Alla 
grenar är öppna för vem som helst, utom den högsta klassen i 
ruinsök som bara är öppen för Räddningshundar.

VM
Varje år arrangerar IRO Världsmästerskap för Rädd  - 
ningshundar. Sverige var tillsammans med Danmark 
VM-arrangör 2003. Svenska hundar har nått många 
framskjutna placeringar vid VM-tävlingarna.

SM
Brukshundklubben arrangerar Svenska Mästerskapet 
för Räddningshundar varje år enligt IPO-R-reglerna. 
SM omfattar såväl ruin- som ytsök, samt lydnads- och 
miljöprov.



Svenska Brukshundklubben
Hundägarnas hundsport- och utbildningsorganisation

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell organisation, special klubb i Svenska 
Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Till stöd för verksamheten 
finns ett förbundskansli med anställd personal i Stockholm/Farsta.
Svenska Brukshundklubben har ca 290 lokala klubbar runt om i landet och 16 
rikstäckande rasklubbar. Organisationen har idag ca 70 000 medlemmar. Genom 
att bli medlem får du tillgång till många aktiviteter för dig och din hund. Bruks-
hundklubben finns representerad i nästan alla kommuner. För att hitta en 
brukshundklubb nära dig, se SBK:s hemsida, www.brukshundklubben.se
SBK ansvarar för att uppdragen vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap samt Försvarsmakten genomförs. För det administrativa arbetet svarar 
förbundskansliet. De lokala brukshundklubbarna ansvarar för kursverksamheten 
vad avser utbildning av hundar och hundförare. För mer information kan du vända 
dig till tjänstehundsansvarig på din lokala brukshundklubb.

Vill du veta mer?
Mer information om Svenska Brukshundklubben och dess verksamhet finns på 
hemsidan, www.brukshundklubben.se
Du kan också kontakta förbundskansliet.

Svenska Brukshundklubben
Box 4
123 21  FARSTA

Telefon (vxl): 08-505 875 00
Fax: 08-505 875 99
E-mail: tjanstehund@brukshundklubben.se
Hemsida: www.brukshundklubben.se

Är du intresserad av det du ser i den här broschyren?

Allt börjar med att du utbildar din hund till Räddningshund. Det är en 
spännande och intressant utbildning som både du och din hund kommer att ha 
stor glädje av. Dessutom utbildar du en samhällsnyttig hund. 
Tjänstehundsansvarig på din lokala brukshundklubb kan ge information om 
vart du kan vända dig.


