
Välkommen till 
Brukshundklubben 

BLI MEDLEM I SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN



Älskar du hund?

Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du 
ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater. 

Våra närmare 300 lokala klubbar och 18 rikstäckande ras-
klubbar driver verksamheten med utbildning, tävling samt 
utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser. 

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation 
för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben 
och frivillig försvarsorganisation.

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 tjänstehundsekipage. Du har också tillgång till en rad 
förmåner via våra samarbetspartners.

Bli medlem idag!
Information om medlemskap och för att bli medlem, besök 
vår hemsida www.brukshundklubbben.se/bli-medlem. Du kan 
också kontakta en av våra lokal- eller rasklubbar. 

Då är det här något för dig!

Bli medlem på
www.brukshundklubben.se/bli-medlem



Gå kurs - för kunskap 
och förståelse för din hund

I våra kurser ingår praktisk träning för att skapa kontakt och 
kommunikation mellan dig och hunden. Du får också ta del 
av andras erfarenheter och många tips för att träna hemma. 
Teoretiskt ingår även ämnen som skötsel och utfodring, enk-
lare hundsjukvård, beteendelära och allmän hundhållning. 

Anmäl till kurs
I kurskalendern på brukshundklubben.se hittar du ett urval 
av kurser samt kontaktinformation till våra klubbar. Du 
hittar också kurserna på respektive klubbs hemsida.

Hitta en klubb nära dig via 
www.brukshundklubben.se/sok-klubb

Fotografer: Magnus Fröderberg, Elisabeth Sterner, Martin Agfors, Petra Strand & Elisabeth Gustavsson.



Att tävla

Det är kul att tävla. Inom Svenska Brukshundklubben hittar 
du en rad olika tävlingsformer. Att tävla är ett naturligt steg 
att ta när du och din hund söker nya utmaningar. 

Agility
I agility genomför hunden en hinderbana under ledning av 
sin förare. Agility är en fartfylld sport som kräver balans, 
explosivitet, fart och precision. Alla hundar över 18 månaders 
ålder får tävla.

Bruksprov
Bruksprov består av fem specialgrenar; sök, spår, rapport, 
skydd och patrull. I varje gren ingår också en lydnadsdel och 
ett uppletande. Högst sammanslagna poäng vinner. Bruks-
prov passar den aktiva hunden och hundägaren.

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

IPO
Svenska Brukshundklubben arrangerar IPO (internationell 
prövningsordning) som är en kontinental variant av vårt 
bruksprov/skydd. I IPO ingår skyddsarbete, spår och lydnad. 

IPO-R
IPO-R är en form av officiella bruksprov, utarbetade av 
internationella räddningshundsorganisationen IRO. 
Grenarna spår, ytsök och ruinsök ingår i IPO-R och är öppna 
för alla.

i Brukshundklubben

Läs mer om våra tävlingar och mästerskap på 
www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning



Lydnadstävling
En lydnadstävling består av en rad moment såsom fotgående, 
hopp och platsliggande. Det krävs ett bra samarbete mellan hund 
och förare. Alla hundar får delta, även oregistrerade hundar. 

Mondioring
Mondioring är en internationell tävlingsgren och består av 
lydnad, hopp och skydd. Mondioring kan endast hundar av 
brukshundras tävla i.

Nose Work
I Nose Work ska hunden hitta och markera gömda dofter.

Freestyle
Freestyle ger föraren möjlighet att fritt utforma ett program 
bestående av olika rörelser till musik. Sporten passar alla 
hundraser.

Rallylydnad
I rallylydnad genomför man en bana med 12-20 moment som 
varierar från tävling till tävling. Varje moment illustreras av 
en skylt som beskriver hur övningen ska utföras. Sporten 
passar familjehunden och bygger på glädje och samarbete.  

Utställning
Svenska Brukshundklubben arrangerar officiella utställ-
ningar för hundar av brukshundras. Utställning är ett bra 
sätt att miljöträna hunden och ger ett kvitto på hundens 
fysiska förutsättningar. 

Mästerskap
Varje år arrangeras nationella och internationella mästerskap 
i samtliga grenar. Dit kvalificerar sig landets allra bästa 
ekipage. Även för patrullhundar finns mästerskap.



Hundar 

i människans tjänst

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvars-
organisation. Vi har uppdrag att rekrytera och utbilda 
hundar och personal till Försvarsmakten, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket och 
Myndigheten för delaktighet. 

Som medlem kan du utbilda din privata hund på någon av 
våra lokala brukshundklubbar. 

Patrullhundar
Patrullhunden inom Försvarsmakten ska med hjälp av sina 
välutvecklade hörsel- och luktsinnen varna sin förare för 
inkräktare i ett bevakningsområde. Hunden kan på mycket 
långa avstånd höra en människa som rör sig och markera 
detta för sin förare. Vid patrullering kan hunden ta upp och 
följa spår och avslöja personer som gömmer sig i terrängen. 

Ungdomsläger
För ungdomar mellan 15-20 år arrangeras flera läger under 
året.

Våra samarbetspartners:



Räddningshundar
Räddningshundens uppgift är att vid katastrofer söka upp 
och markera personer som begravts. Räddningsarbetet ställer 
stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med 
bland annat lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld. 
Svenska Brukshundklubben utbildar räddningshundar för 
insatser i Sverige i samarbete med räddningstjänsterna och 
Sjöräddningssällskapet.

Assistanshundar
En assistanshund är ett levande hjälpmedel för personer med 
bestående funktionsnedsättning. Assistanshundens förmåga 
att kunna hjälpa människan är i många avseenden unik. Det 
är den enskilda människans behov som styr vad assistans-
hunden ska utföra och hur den ska arbeta.

Svenska Brukshundklubben ansvarar för lämplighetstester 
och certifiering av service- och signalhundar på uppdrag av 
Myndigheten för delaktighet. 

Läs mer på www.brukshundklubben.se/tjanstehund



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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Utveckling
av brukshundraser
Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för ett tjugotal 
hundraser, brukshundraserna. Tillsammans med rasklubbarna 
vill Brukshundklubben bedriva en sund avel som främjar men-
talt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.

Hundars Mentalitet
Svenska Brukshundklubben arbetar aktivt med att följa upp och 
utveckla hundars mentalitet. Mentalbeskrivning Hund (MH) 
beskriver hundars mentalitet och används i forskning och avel. 

Korning arrangeras för brukshundraser och består av en 
exteriörbeskrivning och ett mentaltest (MT). Om båda blir 
godkända får hunden titeln korad.

Uthållighetsprov (UHP)
UHP bedömer hundens uthållighet och är en löpövning för 
brukshundraser på 20 km där hundens springer bredvid sin 
förare som cyklar. 

Brukshundraserna
Hovawart
Riesenschnauzer
Rottweiler
Tysk schäferhund
Rysk svart terrier
Vit herdehund

Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Beauceron
Belgisk vallhund
Berger picard
Bouvier des ardennes

Bouvier des flandres
Boxer
Briard
Chodský pes
Collie
Dobermann
Hollandse herdershond

www.brukshundklubben.se


