En frivillig
försvarsorganisation
SKÅNE

BLI MED LE M I S V ENSKA BRUKSHUNDKL UBBEN

Vi utvecklar dig och din hund!
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för alla hundägare. Vi är sedan
1918 en Frivillig Försvarsorganisation som utbildar samhällsnyttiga hundar. Patrullhundar och
förare till Försvarsmakten samt Räddningshundar och förare till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Vi har numera även utbildning och certifiering av servicehundar.
SBK Skånedistrikt har 33 lokalklubbar fördelade runt om i Skåne alltid nära dig och din hund.
Kursverksamheten på varje lokalklubb kan variera lite men det finns alltid något för alla. Ett
axplock ur kurser - valpkurser, lydnadskurser, kurser för den tävlingsintresserade, brukskurser i
spår, sök och rapport. Inte minst utbildar flera av våra klubbar i Skåne hundar till samhällsnytta.
Specialsök är en gren som är på frammarsch - mycket roligt och intressant.
Som medlem är du alltid välkommen till brukshundklubben. Vi har också en viktig social
funktion där människor träffas tar en fika och umgås, du behöver inte äga en hund du är
välkommen ändå. Det finns plats för alla i Brukshundklubben.
SBK står inte bara för Svenska Brukshundklubben utan även för Samhörighet, Behov och
Kompetens. Detta innebär att vi vill finnas för er alla och att vi ser till att ge dig och din hund det
ni behöver. Våra instruktörer och funktionärer har hög kompetens som hela tiden utvecklas och
fylls på för att ge dig och din hund det bästa.

Läs mer omvåra
rasklubbar här!

Lokalklubbar
i Skåne

SBK Skåne
Distrikt hemsida

DALBYVETERINÄREN
Designelement
{XXX}

En fullt utrustad privatägd veterinärklinik
specialiserad på hundars och katters hälsa
Ring för rådgivning
och tidsbokning

046 – 200 700

• Friskvård
• Röntgen

• Kirurgi
• Medicinska utredningar
• Ultraljud av buk och hjärta
SIDAN 3 • Tandvård

• Provtagning och analys
• Shop med foder m.m.

Bli medlem,
ett medlemskap för livet.
Det finns många anledningar att bli medlem i Brukshundklubben. Med vår långa erfarenhet och stora
medlemsbas har vi utvecklats till den största organisationen direkt underställd Svenska Kennelklubben.
Vill du bli medlem kontaktar du en av våra lokalklubbar eller vårt förbundskansli för att boka ditt
medlemskap. Du har bra förmåner som medlem och rabatt på hundförsäkringen hos Agria djurförsäkring.
I ditt medlemskap ingår även en personolycksfalls försäkring. Du får vår fina tidning Brukshunden
med mycket nyttigt att läsa. Du kan köpa profilprodukter tex en halsduk till din hund, tävlingsmapp
och mycket mer. Vi har även massor med litteratur för den som önskar köpa det.
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Vad säger en av
våra medlemmar?
Jerry Ekholm
Oxie
Enzo, Mallinois, 2 år gammal
Har varit medlem i SBK i 2år

VARFÖR ÄR DU MEDLEM I SBK SKÅNE?
– Jag är medlem i brukshundskluben för att kunna gå kurser och aktivera min hund.
Jag skulle vilja utbilda hunden i eftersök då jag har jägarexamen och tycker att
eftersöket är spännande samt att hunden får verkligen arbeta utifrån sin förmåga.
Jag har lärt mig väldigt mycket om uppfostran och hunddressyr. Både jag och min
hund har utvecklats på dessa två åren.
VAD GÖR DU MED DIN HUND?
– Tränar här på brukshundklubben och aktiverar honom med det som han tycker är roligt.
HUR HAR DU OCH DIN HUND HAFT NYTTA AV SBK?
– Jag har fått hjälp när jag behöver det, bland annat med feedback på det som jag gör
för att utveckla mig och hunden.
VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA MEDLEM?
– Jag gillar att det är ordning och reda och att det alltid finns någon att fråga!
VILKET ÄR DITT BÄSTA TIPS FÖR ATT FÅ EN BRA RELATION TILL SIN HUND?
– Jag anser att det är viktigt att skapa en relation med sin hund som har rätt
förutsättningar för just oss och vårt förhållande.

Jenny Adelros

Med sin valp Baloo av rasen American akita

Uppdrag som funktionär
i vår organisation
Hela vår organisation är unik med sitt ideella arbete.
Alla funktionärer som arbetar ideellt i organisationen
har ett hjärta för Svenska Brukshundklubben.
Förbundet, distrikten, lokalklubbarna och rasklubbarna
har alla en styrelse. Att sitta som förtroendevald i
en styrelse är ett spännande och utvecklande arbete.
Funktionär är du också när du arbetar som instruktör
med att hålla kurser och utbildningar, sälja korv eller
klippa gräsmattan. Vi behöver alltid funktionärer
- är du intresserad hör gärna av dig!

Specialsök
En utbildning som är på stark frammarsch är specialsök.
Där får hunden aktivera sitt luktsinne för att få ett
verktyg till problemlösning i relation, spår, vittringsapportering och uppletande. På kursen utbildar föraren
sin hund i att söka, hitta och markera en specifik
doftetikett i olika miljöer. Det finns nästan inga
gränser för vad en hund kan tränas till att hitta.
Flera lokalklubbar i distriktet har specialsök i
sin verksamhet.

Valpkurser
Valpkurser hör också till våra populära och
viktiga kurser. En ny hund är alltid en utmaning,
och en busig valp behöver vägledning för att
utvecklas till en välmående hund. I våra valpkurser
får du lära dig att hantera din valp genom både
teori och praktik.

Kurser
Hos oss får du och din hund tillgång till Sveriges
kanske bästa och bredaste utbud av hundkurser.
Allt från valp-, lydnads- och tjänstehundskurser till
utbildningar för att tävla i hundsporter eller för att
aktivera din hund i vardagen.
Vårt kursutbud utvecklas i takt med tiden.
Mer information om våra aktuella kurser kan
du få av din lokalklubb.

Våra verksamheter står på fyra ben
Kurser

Avel & hälsa

Ger dig och din hund det ni behöver - praktisk
träning både för valpar och unghundar samt för
den vuxna hunden. Tävlingsinriktade kurser för
dig som vill tävla med din hund. Tips och råd
som du kan använda hemma för hunden
behöver tränas mest varje dag.

Brukshundklubben driver ett långsiktigt
avelsarbete med våra bruksraser. Vi har 19
bruksraser som du kan läsa mer om via QR
koden i denna broschyr. Vårt mål är att avla fram
friska och funktionsdugliga brukshundar både
vad det gäller fysik och mentalitet.

Vi har teori kring ämnen som hundskötsel och
utfodring, enklare hundsjukvård, beteendelära,
regler om hundhållning som vi hundägare måste
kunna.

SBK driver ett rasspecifikt arbete med handlingsplaner vilket dokumenteras, följs upp och
utvecklas. Organisationen har 20 rasklubbar
specifika för bruksraserna.

Tävling

Tjänstehund
Vi har tre olika typer av utbildning för
tjänstehundar. Det är du som privatperson
som utbildas tillsammans med din hund.
Patrullhund till Försvarsmakten, räddningshund
för nationella räddningsinsatser och
assistanshund som ökar möjligheten för
människor med funktionsnedsättning att få
större delaktighet i samhället.

SKÅNE

För många är det roligt att tävla med nya
utmaningar för dig och din hund. Inom
brukshundklubben finns olika tävlingsformer
inom lydnad, spår, sök, rapport, specialsök mm.
Du och din hund sätter era egna MÅL för ert
tävlande.

Svenska Brukshundklubben
sekr@sbkskane.com

www.sbkskane.com

Besöksadress
Våra lokalklubbar

SBK Skåne Distrikt

Tema:

Foto (JS)

Kontakt

{XXX}

FÖR DITT HUSDJURS
ALLRA BÄSTA

• 21573 • www.jssverige.se

När ditt sällskapsdjur är sjukt vill du som djurägare självklart känna
att det får bästa tänkbara vård. Uppskattar du dessutom en nära
och personlig relation till din veterinär är du välkommen till oss på
Smådjurskliniken Din Veterinär.

Ekvändan 2 254 67 Helsingborg

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM!

www.dinvet.nu

BAKSIDA

