
Mötesanteckningar patrullhundskommittémöte, Skaraborgsdistriktet 

8/8 2017 

Rapport från Tjänstehund utbildningsdagarna, 11-12/2 Arlanda 

Distriktskommittén representerades av Mikael Åberg och Eva Lynghaug. 

Huvudämnet för utbildningsdagarna 2017 var Hunutbildning. 

Nytt certprov from. 2018 

Genomgång av nytt upplägg för certprov from. 2018 hölls. Detta upplägg har testats vid 

tillfällen under 2016 och kommer att provas även under 2017. 

Tanken är att ekipagen kommer att testat över tid för att se hur uthålligheten ser ut. Man 

kommer även att testas upprepade gånger i samma moment, för att få en helhetsbild. 

Upplägget kommer att vara mer stationsliknande, och ekipagen kommer att vara i arbete 

under längre tid i varierande grad. Det kan exv. handla om förflyttning till fots mellan olika 

stationsmoment. 

Man kommer utföra lydnadsprovet integrerat i certprovet, man kommer även att utföra 

moment mer "förbandsliknande" (Exempel på det, spåra med grupp/säkrare) 

Detta gör även att kontrollanter och provledare kommer att behöva viddareutbildas. 

Det kommer även tillkomma Försvarsmaktskontrollanter, som from. 2018 även kommer att 

bedöma inträdesprov. 

All information ifrån utbildningsdagarna finns att läsa på SBKs hemsida: 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2017/02/tjanstehunds-

utbildningsdagar-presentationer-2017/ 

 

Nytt gällande funktionskontroll from. 2017 

From. i år har ansvar för funktionskontroller helt gått över till Förbanden. Denna ska 

genomföras varje år, men alla delar behöver inte testas varje år. 
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/5_tjanstehund/Gemensamt/2017/Presentation_C

arola%20Nordlund_funktionskontroll.pptx 

 

Övrigt ifrån utbildningsdagarna 

Eventuellt kommer Tjänstehund 2 att komma tillbaka, patrullhundar i Hemvärnet med 

tilläggsdressyr av något slag. 

Ny utbildning för att få stå som kurschef på Patrullhundsutbildningar kommer att krävas 

from. 2017. Detta är en helgutbildning. 

 

I år hålls 18 st kurser mot patrullhund i Hemvärnet, varav 6 st är internatkurser. 

 

Rapport från distriktsstyrelsen Skaraborg 
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Jan Åberg informerar om att Räddningshundkurs kommer att hållas i Skaraborg. Nytt system 

för att hålla kurs emot nationell räddningshund. 

Dessutom vill distriktet fira 100 års jubileum, och detta med fokus på nationaldagen i 

Karlsborg 2018.  

DM i ny regi 2017 

I maj 2017 hölls DM för patrullhundar vid Perstorp i Karlsborg. 3 st startande ekipage fanns 

på plats, förhoppningen är att vi nästa år kan ha fler startande. 

Upplägget blir tävling en helg, med övernattning om så önskas. 

Tävlingsmomenten är uppdelade på 2 dagar, och första tävlingsdagen avslutas med en 

kamratfest på kvällen. 

 

Förslag mottages för vart vi kan vara nästa år, samt om det finns bra idéer på hur upplägget 

kan se ut för att locka fler startande. 

Ett förslag är att öppna upp DM, så att alla som vill kan delta i en "öppen klass", så att vi kan 

vara med alla tillsammans. 

Information ifrån lokalklubbar som deltog på mötet 

I Hjo finns ingen egen träningsgrupp för tillfället, men de tränar flitigt tillsammans med 

Karlsborgsekipagen vid Perstorp på söndagar. 

I Karlsborg är det klubbmästerskap för patrullhundar på G. De laddar även för nästa års 

"långfredagsbus" 

Skövdes ekipage har funderat på lite träningstillfällen för att väcka nyfikenhet, men just nu 

får man inte tiden att räcka till. 

Mariestad har spårkurser med patrullhundsinriktning, samt lite prova på patrull. 

I Tibro och Mullsjö är det lite stiltje. Mullsjö har haft arrangerade träningstillfällen 

månadsvis. 

Tomten har bra öppen träning med många deltagare. 

 

Övriga frågor 

Jubileumsfirande på Mariestads BHK 

Bernt Gustavsson tar upp frågan om det finns några som kan ställa upp och hjälpa till med 

någon patrullhundsverksamhet på deras firande 16/9. 

Mikael Åberg och Bernt ska diskutera vidare, men verksamheten kommer att representeras 

på firandet den 16/9. 

Träningstillfällen 



Ulla Malmgren tar upp frågan om att få till träningsträffar för att kunna träna med egen 

hund. 

Som försök använder vi facebookgruppen Patrullhundar HV/FM Skaraborg för att sprida 

träningstillfällen mellan varandra. 

Kristin Martinfält har lagt upp information i gruppen om att så kommer att ske. 

Det kom även upp att det finns ett träningsgäng i Karlsborg, Perstorp kl. 10 de flesta 

söndagar, där det är lite drop in. 

 


