
SÖK I MILJÖ KURS – PROVA PÅ RÄDDNINGSHUND 

Är du nyfiken på hur det är att jobba som Räddningshund ekipage? 

Dalarna startar en Sök och Miljö kurs där vi vid 3 tillfällen får prova på hur det är att jobba som 
Räddningshund ekipage. För de som bedöms lämpliga ekipage kommer dessutom erbjudas 
möjlighet att påbörja en Räddningshund utbildning senare under hösten. Under Sök och Miljö 
kursen kommer ni tillsammans med er hund göra roliga och utvecklande sök och vind övningar 
som garanterat kommer ge er nya erfarenheter.  Det teamwork som ni tillsammans med andra 
hundar och förare kommer att uppleva är också unikt för Räddningshund verksamheten. 

Vad krävs för att få gå Sök och Miljö kursen? Inga krav alls. Dock måste man vara medlem i SBK. 

Vad krävs för att få gå en Räddningshund utbildning? Bland annat detta 

Hunden:  

- får inte vara yngre än 1 år vid kursstart eller äldre än 5 år vid certprov 

- fullt frisk, godkänd status på höfter och armbågar  

- vara arbetsvillig och mentalt stabil och miljöstark 

Föraren: 

- fullt frisk, god fysik och terräng gående 

- svensk medborgare, minst 18 år och inneha körkort 

-         bo max 4 timmar från Stockholm 

(Läs mer om kraven på Svenska Brukshundklubbens hemsida. 
https://brukshundklubben.se/media/wb1baykb/sbk-regler-r%C3%A4ddningshund-2022-2026.pdf ) 

Följande datum för Sök och miljö kursen nedan gäller: 

6/11: Viktoria Räddningstjänst i Uppsala 

19/11: Myggbo i Avesta  

20/11: Trollbo mellan Hedemora och Falun 

Vi kommer att hålla på mellan  Kl 10.00-16.00 varje dag 

Kostnad: 1500kronor 

Utrustning: Ta med oömma kläder, varselväst, handskar rejäla skor, hjälm, ficklampa (kan vara bra 
att ha vid Uppsala), leksak till hunden eller godis och en filt att ligga på. Gärna något att äta för 
er själva också då vi är ute hela dagen. Kläder efter väder. 

Anmälan och eventuella frågor kan ni göra på denna mail adress senast 1 november. 

maggan@sardog.se  eller  christian@bjorses.se 

 


