
Aktiviteter för 
dig och din 
hund 

BLI MEDLEM I SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN



I Brukshundklubben 
finns något för alla!

Läs mer om våra sporter på 
www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning

Är du intresserad av att göra något mer med din hund än 
dagliga promenader, sitta fint och vänta på varsågod? Då är 
Brukshundklubben något för dig! 

Verksamheten i Brukshundklubben är bred så det finns något 
för alla. Vi finns i alla Sveriges kommuner, därför är det aldrig 
långt till en klubbstuga. 

Som medlem i Svenska Brukshundklubben får du 
och din hund tillgång till Sveriges kanske bästa och bredaste 
utbud av hundkurser. Årligen genomför vi cirka 3 500 kurser, 
med omkring 30 000 deltagare. Allt från valp och lydnads-
kurser, till utbildningar för att tävla i hundsporter eller till 
att bli tjänsthundsekipage.

Hur vet man vad man gillar? 
Här presenterar vi några av våra vanligaste sporter. Man 
behöver inte ha sikte på att tävla för att gå kurs. Det handlar 
mer om att ha en rolig aktivitet som man kan köra hemma 
ensam, eller på klubben tillsammans med andra. 

Prova på!
Många klubbar har prova på-verksamheter så man kan testa 
sig fram till något som både du och hunden tycker är kul. 



Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel 
eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Agility är 
Sveriges största hundsport.

Upplevelse av agility
Agility är en snabb och glad sport som bygger på ett gott sam-
arbete mellan hund och förare. Det går fort mellan slalom-
pinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder. Alla 
friska hundar över 12 månader kan träna.

Träna agility
Agility är ett bra sätt att få god kontakt med sin hund. 
Förare och hund har roligt tillsammans. 

Man lägger mycket tid på samarbete och tränar sedan hunden 
på att bli säker på olika hinder och bli motiverad att vilja 
arbeta självständigt. 

I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden 
arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Kurser & tävling
På en agilitykurs hos Brukshundklubben lär du dig så mycket 
att du kan fortsätta träningen själv eller i en träningsgrupp. 
Som medlem har du tillgång till klubbens utrustning och 
erfarenhetsutbyte med kurskamrater och andra erfarna hund-
ägare. 

Vill du börja tävla arrangerar Brukshundklubben agility-
tävlingar i samtliga klasser. 

Fartfylld agility



Bruksprov är ett samlingsnamn på hundsporterna patrull, 
rapport, skydd, spår och sök. 

Upplevelse av bruksprov
Bruksprov passar aktiva hundar och hundägare som gillar 
naturen. Specialgrenarna skiljer sig åt och bygger på samarbete 
och fokus. Alla hundar får gå kurs, men bara registrerade 
hundar får tävla.

Specialgrenarna
I spår ska hunden följa ett spår på marken efter en människa.

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger 
dolda i terrängen.

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt 
som möjligt.

I patrull ska hunden kunna spåra, söka och lokalisera ljud från 
människor inom ett begränsat område.

I skydd ska hunden bevaka och stoppa en flyende person eller 
ett angrepp mot föraren. Skydd vänder sig endast till hundar 
av brukshundras.

Förutom specialgrenen ingår ett lydnadsprogram och ett 
uppletande eller en budföring när man tävlar. 

Kurser & tävling
Kurser och tävlingar arrangeras av merparten av Sveriges 
Brukshundklubbar. Medlemskap i en lokal brukshundklubb 
krävs både för kurs och tävling.

Bruksprov allround



Draghundsport kan ske både på snö och barmark, med 
en eller flera hundar. Störst inom Brukshundklubben är 
barmarksdraget.

Upplevelse av drag
Den största upplevelsen är samspelet mellan hundar och 
förare. Upplevelsen av utmaning, banornas svårigheter med 
backar, kurvor, vägövergångar och omkörningar, är också 
stor.

Det är ett bra sätt för hund/ar och förare att träna på sam-
spel och hålla sig i god kondition. Man bör ha en hund som 
gillar att springa och själv tycka om att motionera/träna.

Alla friska hundar kan träna drag utifrån sin egen förmåga. 

Träna drag
Hundraser har ofta olika motivation för draget, men med 
positiv inlärning brukar de flesta hundar älska dragträning 
och/eller draghundsport. 

Kurser & tävling
Starta gärna träningen genom att anmäla dig till en nyböjar-
kurs i barmarksdrag eller nordisk stil. Fråga på din bruks-
hundklubb om kurser. 

Du hittar också en draghundskola hos Svenska Draghund-
sportförbundet www.draghundsport.se.

Sport med drag



Freestyle ger föraren möjlighet att fritt utforma ett program 
bestående av olika rörelser till musik. Det här är sporten 
där kreativitet och taktkänsla kommer väl till pass.

Upplevelse av freestyle
I fokus vid freestyleträning finns hela tiden träningsglädje, 
kontakt och samarbete mellan hund och förare. Sporten 
passar alla hundar och förare eftersom man kan anpassa det 
egna programmet till sig själv och sin hund. 

Träna freestyle
Freestyle består av två olika grenar: freestyle och heelwork to 
music (HtM). 

I freestyle kan föraren fritt utforma ett program av olika 
rörelser. Det finns inga rörelser som är obligatoriska, vilket 
gör att föraren får stor möjlighet att ta tillvara hundens 
individuella positiva egenskaper. 

I HtM ska programmet vara uppbyggt kring en eller flera av 
tio fasta ”fotpositioner”.

Kurser & tävling
På flera brukshundklubbar har du möjlighet att gå kurs i 
freestyle och HtM. Olika kurser där man lär in tricks är också 
en bra grund om man är nyfiken på sporten.

Tävlingar arrangeras av brukshundklubbar och flera andra 
hundklubbar.

Taktfull freestyle



IPO står för internationell prövningsordning och passar 
den som gillar utmaningar. Inom IPO ingår en rad olika 
grenar såsom sök, spår, lydnad och skyddsarbete.

Upplevelse av IPO
Den mångsidiga träningen och samarbetet mellan hund och 
förare är den stora glädjen med IPO. Man bör ha en hund som 
har stor arbetslust, bra nerver och koncentrationsförmåga.

IPO finns i kombinationerna IPO (spår, lydnad, skydd) och 
IPO-FH (spår), BSL (spår, lydnad) och IPO-R (sök).

Träna IPO
Spår tränas på fält och lydnaden på klubbens appellplan eller 
en stor gräsmatta. Alla hundar kan träna IPO men skydds-
delen är bara för hundar av brukshundras. 

Skyddet behöver tränas under noga kontrollerade former 
tillsammans med utbildad figurant.

IPO-R bygger på räddningshundarbete och innefattar ytsök 
(sök i terräng), ruinsök (sök i rasmassor) och lydnad. 

Kurser & tävling
I IPO-träning krävs fler personer än föraren. Därför tränas 
IPO oftast i träningsgrupp på brukshundklubben, inom 
rasklubbarna eller på räddningshundskurs. 

Tävlingar arrangeras varje år och du anmäler dig via Bruks-
hundklubbens tävlingssystem.

IPO – mångsysslarens sport



I lydnad ska hunden utföra ett flertal olika moment både 
nära föraren och på avstånd. Hunden ska bland annat 
kunna hämta föremål och hoppa över hinder.

Upplevelse av lydnad
Gillar du och hunden utmaningar, att träna detaljer och lösa 
svårigheter är lydnad något för er.  

Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått 
använd sitt huvud till problemlösning. Ett bra lydnads-
ekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. 

Träna lydnad
I lydnad krävs lyhördhet och kunskap om inlärningsmetoder 
och träningssätt. Innan man börjat träna in momenten är det 
bra om det redan finns en grundlydnad hos hunden.

Man börjar träningen med enkla delar och sätter successivt 
ihop till ett helt moment. Så fortsätter man med ett moment i 
taget. Det sista är att träna med störning och i olika miljöer.

Kurser & tävling
På en lydnadskurs hos Brukshundklubben lär du dig de olika 
momenten och hur de ska tränas in. Sen behöver träningen 
fortsätta både hemma och kanske i en träningsgrupp. 

Vill du börja tävla arrangerar Brukshundklubben lydnads-
tävlingar i samtliga klasser. 

Fokuserad lydnad



Mondioring betyder ”världsring” och skapades av 
delegater från olika länder med förhoppning om att 
blanda tävlingsformer som redan existerar. 

Upplevelse av mondioring
En av tjusningarna med mondioring är att du aldrig vet hur 
dagens program kommer se ut. Därför måste hunden vara 
förberedd på att  “allt kan hända“. 

Mondioring vänder sig endast till hundar av brukshundras.

Träna mondioring
Kontroll och funktion är det som genomsyrar hela sporten. 
Eftersom man aldrig vet hur banan ser ut, gäller det att vari-
era sin träning till det oändliga - bara fantasin sätter gränsen.

Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. Programmet 
börjar alltid med lydnadsmomenten följt av hoppmomenten 
och sist skydds-momenten. 

I skyddet är hunden tränad att se figuranten som den roligaste 
leksaken som finns. Skyddet tränas under kontrollerade former 
med figurant.

Kurser & tävling
Mondioring är en helt ny sport i Sverige och ännu finns det 
få kurstillfällen. Kontakta gärna en Brukshundklubb för mer 
information. 

Överraskande 
mondioring 



I rallylydnad följer hundekipaget en bana med 12-20 
skyltar som både visar vägen och talar om vad man ska 
göra. 

Upplevelse av rallylydnad
Många hundägare som kör rallylydnad upplever glädje. 
Hundarna gillar samarbetet med sin förare och den belöning 
det ger. Förarna brukar känna att de får ökad kontakt med 
sin hund genom rallylydnad.

Alla hundar kan träna och tävla rallylydnad. Det passar 
stora som små hundar, såväl som de äldre hundarna.

Träna rallylydnad
För att börja träna rallylydnad är det bra om hunden har 
grundkunskaper, som att på kommando sätta sig, lägga sig 
och ställa sig. Den ska även ha god kontakt med sin förare.

Föraren behöver lära sig de olika skyltarna för att kunna 
träna momenten med sin hund. Man fortsätter sedan med 
korta enkla banor och försvårar undan för undan. 

All träning ska upplevas som rolig för både hund och förare. 
Belöningarna ska dugga tätt. Många moment är också använd-
bara i vardagen. 
Kurser & tävling
Kurser och tävlingar i samtliga klasser anordnas på Bruks-
hundklubbar över hela landet. 

Trixig rallylydnad



Nyttiga 
tjänstehundar
Som hundförare till en patrullhund, räddningshund 
eller sjöräddningshund får du, tillsammans med din hund, 
utvecklas in i en roll som verkligen gör skillnad.

Upplevelse av tjänstehund
Att utbilda en tjänstehund inom Svenska Brukshundklubben 
innebär ett ansvar och ett åtagade som är utvecklande och 
kul. Du lär dig mycket om både dig själv och din hund. Alla 
hundar som lämpar sig för uppdraget kan delta.

Utbilda tjänstehund
Utbildningen av tjänstehundar sker i kursform som löper från  
9-18 månader. Utbildningen sker under ledning av instruktör 
och avslutas med ett certifikatprov. Du kan också vidareut-
bilda dig till instruktör, funktionär eller hundbefäl.

Kurserna är gratis mot att du förväntas anta ett uppdrag 
efter godkänt certifikatprov.

Ungdomsläger
För ungdomar mellan 15-20 år arrangeras flera läger under 
året. 
Kurser & tävling
Kurser anordnas i hela Sverige och utannonseras på Svenska 
Brukshundklubbens hemsida. Både inom patrullhund och 
räddningshund finns det tävlingar att delta på.



Våra samarbetspartners:

Mer information om våra aktiviteter, hur du bli medlem 
och anmäler dig till kurs finns på vår hemsida. Där hittar 
du också bra tips inför valpköpet och hundägandet. På 
vår facebook-sida delar vi med oss av vår kunskap om vår 
älskade vän, hunden!
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www.brukshundklubben.se

Välkommen som medlem 
och anmäl till kurs
Nu när du vet mer om våra aktiviteter, har du hittat något 
som väckt ditt intresse? Bra, då är nästa steg att bli 
medlem och hitta en kurs. 

Bli medlem
Medlem blir du i någon av våra lokala brukshundklubbar. 
Det är också där du anmäler dig till kurs. I kurskalendern 
på brukshundklubben.se hittar du ett urval av kurser samt 
kontaktinformation till våra klubbar. 

Medlemsförmåner
• Du har tillgång till massor av hundaktiviteter: hundkurser, 

utbildningar, träningsytor, träningsgrupper, prov- och 
tävlingar, utställningar, mentalbeskrivningar och mycket 
annat.

• Du får rätten att delta på alla våra tävlingar, prov och 
utställningar.

• Du får vår medlemstidningen Brukshunden, Sveriges 
största hundtidning för aktiva hundägare –  sex gånger 
per år.

• Du är försäkrad via en personolycksfallsförsäkring om 
något skulle hända dig på våra aktiviteter. 

• Du får rabatt på din hundförsäkring hos Agria djur-
försäkring.

• Du får information och erbjudanden från Royal Canin om 
hundfoder och näringslära.


