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MÅL: 
Rekrytera patrullhundsekipage till grön och/eller blå verksamhet på kort och lång 
sikt. 

SYFTE: 
Skapa och öka intresset för patrullhund. 

Lämpligt att ha en kväll på t ex klubben. 
Informationstillfället är indelat i tre delar. 
Ansvarig kallar till planeringsmöte, där man planerar och fördelar arbetsuppgifter. (se 
SBK:s planeringstablå). Gör även en tidsplanering. 

TEORI 

õ Berätta att vi är en frivillig försvarsorganisation och att för patrullhund 
finns 

det två delar: grön och blå verksamhet  
õ Grön verksamhet – HV, alla hundar är välkomna, ungdomsläger  
õ Blå verksamhet – tävlingsform, som övriga bruksgrenar  
õ Visa en introduktionsfilm som visar vad en patrullhund gör. 
õ Prata om belöningsformer, (viktigt att hitta vad hunden tycker om att leka 

med, vad den tycker är roligt, det som får den att vilja jobba). 

VISA 

õ Deltagarna får se en signalövning och/eller en kort patrullering. 
õ Viktigt att ledaren berättar vad som händer och varför.  
õ Förklara vikten med vindriktning  
õ Figurantens roll  

PROVA PÅ 

õ Deltagarna får prova med egen hund.  
õ Deltagarna kan i slutet av träffen anmäla intresse att gå en ”Prova på”- kurs 
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CHECKLISTA 

Förarbete 
c Boka datum 
c Boka plats/lokal/terräng 
c Tillfråga funktionärer 
c Fördela ansvarsområden 
c Bjuda in en SBK TJH ungdomsambassadör 
c Söka bidrag från SBK centralt/distrikt, Utbildningsgrupp/fonder 
c Beställa give aways tjanstehund@brukshundklbben.se  
c Beställa uppdaterade broschyr m m 
c Samverka med Studiefrämjandet 
c Gör tidsschema 
c Annonsera och inbjud till eventet via Facebook, dagstidning, radio, TV, hemsidor, 

affischer m m 
c Kvittera/återkoppla anmälningarna 
c Upprätta anmälningslista 

Materiel 
c Dator/projektor/skarvsladd 
c Blädderblock/whiteboard/pennor 
c Intresseanmälningsformulär 
c Powerpoint, åhörarkopior 
c Broschyrer 
c Anteckningsmateriel  
c Kaffe/fika/mat 
c Kontaktuppgiftslapp/visitkort 
c Film 
c Kamera  
c Reseersättningsblanketter 
c Utvärderingsblanketter 
c Stridsutrustning 
c Hundutrustning 
c Strids- och trosspackning 
c Vattendunk 
c Hundgodis 
c Snitslar 
c Distriktsväskan (hundleksaker, radioapparater mm) 
c Sjukvårdsutrustning 
c Apporter, vindmaterial 
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