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För dig
som älskar
din hund!

BLI MEDL EM I S V EN SKA BRUKSHUNDKL UBBEN
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Välkommen till
gemenskapen!
Svenska Brukshundklubben (SBK) välkomnar dig till vår fantastiska gemenskap, där vi
alla delar kärleken och intresset till hunden. Som medlem i Svenska Brukshundklubben
har du ungefär 70 000 andra hundintresserade föreningskamrater.
Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation för aktiva hundägare, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation.
Till oss kan du som precis köpt hund komma och få nyttiga råd av rutinerade medlemmar.
Du kan gå kurser, delta i aktiviteter, satsa på tävlingar och mycket annat. Du väljer själv
vägen för dig och din hund.
Det bästa av allt? Vårt utbud sträcker sig över hela ditt och din hunds liv och vi finns representerade över hela landet.
Bland våra medlemmar finns människor i alla åldrar, med olika erfarenheter. När du åker till
Brukshundklubben spelar din bakgrund ingen roll, alla är här för att det är så otroligt roligt
att vara hundägare. Samtidigt är det lätt att knyta nya kontakter och få vänner för livet,
kanske hittar du någon som delar fler gemensamma intressen med.
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Vi ser fram emot att träffa dig!
VÅRA FYRA BEN
KURSER

TÄVLING

TJÄNSTEHUND

AVEL

Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

www.brukshundklubben.se

@brukshundklubben

Besöksadress
Fryksdalsbacken 20, Farsta

www.facebook.com/
svenskabrukshundklubben

www.youtube.com/
SvBrukshundklubben

vi tar hand om de fyrbenta

Stödjer hundens
hälsa genom livet

med koden

SB20 får du

20 % rabatt
på en beställning på
Nutrolin®-shoppen

synliga

Utvalda
näringsämnen

resultat
inom

2-6 veckor

Liten dos,
stor nytta

100 % NATURLIG

Synliga resultat med RÄTT fettsyror
De unika näringsoljorna i Nutrolin®-serien stödjer din
hunds hälsa genom hela livet. Det är lätt att välja rätt
produkt enligt hundens ålder och specialbehov.

Läs mer på www.nutrolin.se!
ge tillsammans
med fodret en
gång om dagen

*Kan inte kombineras med andra rabatter.

www.nutrolin.se
#nutrolinlife
ESTD 2007
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Ett medlemskap för livet
Ett medlemskap i Svenska Brukshundklubben ger dig som medlem möjlighet att
gå hundkurser och utbildningar, där våra fantastiska instruktörer lär dig allt om
hur en hund fungerar och vad du behöver tänka på.
Instruktörernas kunskap och erfarenhet garanterar en hög kvalitet och som om det
inte vore nog är de också väldigt trevliga. Att komma till klubben på kurs eller annan
aktivitet ska helt enkelt vara kul! Våra lokalklubbar genomför årligen cirka 3 500
kurser med omkring 30 000 deltagare, allt från valp- och lydnadskurser till tävlingsförberedande kurser och mot tjänstehundsverksamheten. Lokalklubbarna arrangerar en
mängd olika aktiviteter under året där alla medlemmar är välkomna.
Som medlem får du dessutom tillgång till en rad medlemsförmåner. Sex gånger om
året får du medlemstidningen Brukshunden som är Sveriges största hundtidning för
aktiva hundägare. Du får även ta del av en mängd olika rabatter genom våra samarbetspartners, till exempel ger Agria dig rabatt på hundförsäkringen.

GOD HÄLSA MED RÄTT FODER
Rätt kost ger hunden rätt förutsättningar att ägna sig
åt sådant som är viktigt här i hundlivet. Nutrima är ett
komplett helfoder som tar hänsyn till de olika näringsbehoven en hund har genom livet – från liten valp till
vuxen hund.
NUTRIMA HEALTH DENTAL hjälper till att stärka munhälsan. Berikat med ingredienser avsedda för att bidra
till en bättre munhälsa hos våra hundar. Natriumhexametafosfat hjälper till att förebygga uppkomst av
plack, citrusextrakt hjälper till att ytterligare minska
plackuppbyggnad och persilja och pepparmint hjälper
till att bibehålla en fräsch andedräkt varje dag.
NUTRIMA HEALTH DIGESTION är ett hypoallergent
och glutenfritt foder för hundar med känslig mage.
Berikat med probiotika och funktionella ingredienser som stödjer en hälsosam mag- och tarmfunktion.
Fodret är fritt från vete, majs, soja, nötkött, kyckling
och fläskkött.
NUTRIMA HEALTH SKIN+ är ett foder för hundar med
känslig hud och päls. Det är ett hypoallergent och glutenfritt foder samt innehåller inget tillsatt vete, majs,
soja, nötkött, kyckling eller fläskkött som är vanliga
proteiner att visa överkänslighet mot. Berikat med ingredienser som kamomill, vilket kan hjälpa till att lugna
och vårda kliande hud.

Köp ditt idag
– 100 % smakgaranti!

Köp ditt idag – 100 % smakgaranti!
DU HITTAR NUTRIMA HOS
VÄLSORTERADE BUTIKER INOM KEDJORNA:

Arken Zoo • DjurMagazinet • VetZoo

Veterinären svarar!
FirstVets veterinärer svarar på era frågor
om hund. Inget är för litet, stort eller svårt.
FirstVet hjälper redan över 100 000 hundägare om året med alla typer av problem.
Här är några av de vanligaste frågor vi får.
Behöver du hjälp av en veterinär? Boka
tid med våra kunniga veterinärer.

Vår hund är 2 år och har visat
tendenser på åksjuka när vi kört
längre bilsträckor. I sommar planerar
vi semestra med husbil i Sverige. Hur
kan vi underlätta för vår hund? Finns
det åksjuketabletter vi kan få utskrivet
innan resan?
För att veta om din hund har feber behöver du ta tempen i ändtarmen. Man kan
inte bedöma kroppstemperaturen genom
att känna på nosen, öronen, tungan eller
liknande. Normalt ligger hundens temperatur i vila runt 38 - 38,5 grader C men
det kan vara bra att ta tempen på sin
hund ett par gånger när den mår bra, för
att veta vad som är normal temperatur
för just sin hund. Om hunden i övrigt är
som vanligt, äter, dricker och beter sig lika
piggt som vanligt behöver du sannolikt
inte oroa dig över att nosen känns annorlunda ibland.

Har hört att en varm och torr nos kan
vara tecken på feber. Har märkt att
min hund ibland har torr och ljummen
nos. Behöver jag kolla upp det?
För att veta om din hund har feber behöver du ta tempen i ändtarmen. Man kan
inte bedöma kroppstemperaturen genom
att känna på nosen, öronen, tungan eller
liknande. Normalt ligger hundens temperatur i vila runt 38 - 38,5 grader C men
det kan vara bra att ta tempen på sin
hund ett par gånger när den mår bra, för
att veta vad som är normal temperatur
för just sin hund. Om hunden i övrigt är
som vanligt, äter, dricker och beter sig lika
piggt som vanligt behöver du sannolikt
inte oroa dig över att nosen känns annorlunda ibland.

Har hört att hundar som drar rumpan
i backen kan lida av inflammation i
analsäckarna. Vår hund gör det då och
då, vi är osäkra på om det är lek eller
att han kliar sig. Borde vi kolla upp
det?
Det stämmer att det är ett mycket vanligt
symtom på analsäcksinflammation. Om
ni inte sett några andra symtom ännu tex
att han slickar sig mycket i rumpan, har
ont när bajsar eller är röd eller svullen
vid analöppningen kan det vara ett tidigt
tecken på en irritation som kan leda till
analsäcksinflammation. Det kan vara
klokt att ta för vana att titta på hunden
rumpa dagligen. Om man ser att det
svullnar på platsen för analsäckarna, om
djuret plötsligt inte vill att man tittar, om
djuret slickar sig i rumpan eller åker kana/
drar rumpan i backen ofta är det klokt att
boka tid till veterinär för kontroll.

Hej! Min hund har lite brunt kladd i
öronen, är det normalt?
Lite brunt öronvax som inte luktar, kliar
eller på annat vis besvärar hunden kan
vara normalt att ha i öronen. Även hundar
producerar öronvax som en del av örats
normala miljö. Så länge hunden inte är
besvärad av sina öron eller har väldigt
mycket vax/gegg i öronen behöver man
sällan oroa sig. Ta för vana att titta och
lukta i din hunds öron ett par gånger i
veckan, så märker du snabbt om något förändras. Visar hunden klåda från
öronen, har stor mängd gegga, skakar
på huvudet eller ser röd ut i örat kan det
vara tecken på en öroninflammation. Om
hunden inte verkar mycket besvärad kan
du börja med att rengöra öronen med
öronrengöring ett par dagar för att se om
besvären ger med sig. På FirstVets
hemsida (under rubriken ”artiklar”)
finns en instruktionsfilm om
hur man rengör öronen på
en hund. Om det inte blir
bättre kan du boka ett
videosamtal med en
veterinär på FirstVet för
en bedömning av läget,
alternativt kontakta din
lokala veterinär för en
undersökning.

Caroline Caldemar
Lead Vet på FirstVet
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Alltid nära dig
En av Svenska Brukshundklubbens främsta styrkor är vi finns på så många
platser. I Sverige finns det 290 kommuner och vi har cirka 300 lokalklubbar. Med
andra ord är det aldrig långt till oss, nästan oavsett var i landet du bor.
Våra medlemmar är riktiga hundälskare, kärleken till hunden och glädjen som den ger
delas av oss alla, men lika många medlemmar, nästan lika många ambitioner finns det
med klubblivet. För någon kanske en grundkurs passar bäst, för att sedan åka ner till
klubben för att bara ha kul och umgås med andra. Någon annan kanske gillar tävlingsmomentet, eller är särskilt intresserad av avelsarbete eller av att gå specialkurser.
Vi har bredden som gör att alla människor, och hundar, hittar det de vill ha. Självklart är alla precis lika välkomna, oavsett vad du vill få ut av sitt medlemskap!

Sund med hund
Inom friskvårdsprojektet Upp och hoppa – Sund med hund har
Svenska Brukshundklubben har tagit fram en ny kursform.
Syftet med kursen är att ge hundägare och instruktörer motivation och idéer för att
öka den fysiska aktiviteten hos förare och hund, bredda vårt kursutbud samt locka
fler medlemmar till våra klubbar.
I Sund med hund ingår aktivitetskortlek, löparskola och diplomering.

AKTIVITETSKORTLEK

LÖPARSKOLA

DIPLOMERING

Aktivitetskortleken består av 24
kort. På dessa kort finns övningar
för både människa och hundar.
Det är en tydlig bild och en kort
text som förklarar hur övningen
ska utföras. Korten är indelade
i fyra nivåer, grön, blå, röd och
svart. Den gröna nivån är den
lättaste och den svarta är den
svåraste.

Som ett tillägg till de övningar
som finns i aktivitetskortleken
finns löparskolan som är ett upplägg över åtta veckor för att öka
din och hundens kondition.

Alla övningar på en viss nivå/färg
visas upp, både för människa och
hund. Det innebär att hunden
ska visa upp sex övningar och
männis-kan sex övningar.
Sund med hund är ett perfekt
exempel hur roligt du kan med
din hund. Kom och lek med oss,
du också!
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Vi står på fyra ben
Svenska Brukshundklubben har fyra olika verksamhetsområden: våra fyra ben.
KURSVERKSAMHETEN

TÄVLINGSVERKSAMHETEN

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 får många tips
för att träna hemma. Kurserna innehåller även teori där
ämnen som skötsel och utfodring, enklare hundsjukvård,
beteendelära, myndigheternas regler om hundhållning
och annat viktigt för dig som hundägare behandlas.

Det är kul att tävla! Att tävla är ett naturligt steg att
ta när du och din hund söker nya utmaningar. Inom
Svenska Brukshundklubben hittar du en rad olika
tävlingsformer. Du tävlar främst mot dig själv och mot
de mål du sätter upp. Det är lokalklubbarna som arrangerar tävlingarna och rapporterar resultaten. När du tävlar representerar du och din hund er lokal- eller rasklubb.

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.

TJÄNSTEHUND

AVEL

Svenska Brukshundklubben erbjuder tre olika typer av
utbildning för tjänstehundar. Som privatperson kan du
utbilda din hund till patrullhund för Försvarsmakten,
räddningshund för nationella räddningsinsatser och
assistanshund som ökar möjligheten för människor
med funktionsnedsättning att få större delaktighet i
samhället.

Inom Svenska Brukshundklubben driver vi ett långsiktigt avelsarbete med våra brukshundsraser. Anledningen är förstås att få fram friska och funktionsdugliga
hundar, vad gäller både fysik och mentalitet. För det
arbetet finns det rasspecifika handlingsplaner där avelsresultaten nogsamt dokumenteras och följs upp av våra
19 rasklubbar.

Hypoallergent
foder för att främja
livslång hälsa
Brit Care erbjuder hundfoder av allra högsta kvalitet som är
framtaget för att skydda djurens kroppar mot negativ påverkan
från omgivningen. Vi utgår från noggrant utvalda råvaror av hög
kvalitet, som lamm, lax, strömming, anka och kanin, och
tillverkar välbalanserat, hypoallergent foder som är lättsmält
och före- bygger foderintolerans.
Brit Care innehåller också funktionella komponenter som
stärker immunförsvaret, ger bättre allmänhälsa och bidrar
till att minska risken för allvarliga sjukdomar.
Brit Care erbjuder ett komplett utbud av hundfoder
- välj rätt näring utifrån din hunds livsfas och behov!

Säljs hos
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Du och din
hund mot världen!
Att tävla med sin hund är en riktigt häftig känsla. Då är det bara ni två, allt annat
stänger ni ute. Nu ska ni visa allt ni kan och allt ni tränat på under en lång tid.
Stoltheten efteråt, när både du och din hund presterar ert bästa.
Att tävla handlar inte bara om att vinna eller förlora. De som väljer att tävla med sin
hund gör det för att det är kul och för att de bygger en väldigt tajt relation med sin hund.
Att tävla innebär också att få vara del av en härlig gemenskap, där man inte ser varandra
som konkurrenter. Istället peppar man varandra och gläds när någon gör en fin insats.

SVENSKA BRUKSHUNKLDUBBENS PROV- OCH TÄVLINGSGRENAR
•

Bruksprov

•

IPO-R

•

Mondioring

•

Drag

•

IPO Nordic Style

•

Specialsök

•

IGP

•

Lydnadstävling

•

Rallylydnad

•

Mentaltester och
beskrivningar

•

Utställning

•

Uthållighetsprov

För att
brukshundar
är speciella
Hos oss får du en specialanpassad försäkring för din hund, som tar hänsyn till just den
rasens specifika behov. Vi har fört skadestatistik över de flesta hundraserna i Sverige
under många år och det är den erfarenheten som gör att vi kan anpassa försäkringen
efter de utmaningar som din hund möter i vardagen.
Är din hund lite äldre? Inga problem, vi försäkrar självklart äldre hundar och du får
samma veterinärvårdsbelopp genom hela hundens liv.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88 eller gå in på agria.se för att hitta din lokala säljare.
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.
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Utvecklas tillsammans
med din hund
Att börja en kurs är ett bra sätt att starta ditt liv med hund. Men vilken kurs ska du
välja och vad är bäst för din hund? Du kan vara lugn, våra mycket kunniga instruktörer hjälper dig på vägen. De har många års erfarenhet av att lotsa hundägare rätt och
kan med sina gedigna kunskaper hjälpa dig på bästa sätt när du går kurs på någon av
våra lokalkubbar.

GRUNDKURSER
Det är här ni får fast mark under tassarna, bildligt talat. Att ta sin valp med på valpkurs ger både nyttiga färdigheter och viktig social träning för den unga hunden. När ni lärt er grunderna och att gemensamt fungera i grupp
med andra hundar och deras människor är det klokt att gå vidare mot det som kallas allmänlydnad. Alla hundar
bör ha en viss lydnad för att fungera i sin familj – och i samhället i stort. Dessutom är lydiga hundar gladare. Därför erbjuder Brukshundklubben kurser som leder till rolig vardagsaktivering.

TÄVLINGSKURSER
När du och din hund kommit en bit på väg är du välkommen till någon av de kurser som, om du vill, leder till
tävling. Du väljer själv vad som passar dig och hunden. Och här har du hur många olika grenar som helst att välja
mellan, även mer stillsamma som passar den som inte frestas av fartfylld agility eller aktiva bruksgrenar i terräng.

UNGDOMSLÄGER
Svenska Brukshundklubben arrangerar varje år flera läger för ungdomar mellan 15 och 20 år.
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Att göra samhällsnytta
med sin hund
Idag rekryterar och utbildar Svenska Brukshundklubben hundar och förare i
människans tjänst, som patrullhundar, räddningshundar och assistanshundar.
Våra uppdrag kommer från Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Sjöfartsverket och Myndigheten för delaktighet.
Som medlem har du möjlighet att utbilda din egen hund på en lokal brukshundsklubb.
Här brukar drivkraften vara känslan av att göra något viktigt tillsammans med sin
hund. Det är ett stort åtagande, men ger tusenfalt tillbaka. Förutom den sköna känslan av att kunna hjälpa till får du till exempel öva med Försvarsmakten och varje år
arrangeras ungdomsläger i Marma, i Älvkarleby kommun.

PATRULLHUNDAR

RÄDDNINGSHUNDAR

ASSISTANSHUNDAR

Patrullhundar används inom
Försvarsmakten, främst inom
Hemvärnet, och varnar för inkräktare i ett givet bevakningsområde.
Hundens goda hörsel och luktsinne
gör att den på långt håll kan upptäcka en människa och markera det
för sin förare, eller följa spår och
avslöja gömda personer i terrängen.

Räddningshundar utbildas för insatser i Sverige, i samarbete med räddningstjänsterna och Sjöräddningssällskapet. Räddningshundar är till
ovärderlig hjälp vid katastrofer av
olika slag. Räddningsarbetet ställer
stora krav på att hunden kan arbeta
i svåra miljöer, som lösa underlag,
höga höjder, rök, buller och eld.

En assistanshund är ett levande
hjälpmedel för personer med bestående funktionsnedsättning. Det är
den enskilda människans behov som
styr vad assistanshunden ska utföra
och hur den ska arbeta. Svenska
Brukshundklubben ansvarar för
lämplighetstester och certifiering av
service- och assistanshundar.
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Arbetet för sund avel
En viktig del i Svenska Brukshundklubbens arbete är avel och utveckling av
brukshundraser. Vi har avelsansvar för ett tjugotal hundraser och tillsammans
med våra 19 rasklubbar vill Brukshundklubben bedriva en sund avel av mentalt
och fysiskt friska hundar som också är funktionsdugliga, det vill säga att de
orkar med och har fysisk kapacitet för det arbete de är avlade för.
RASER FÖR OLIKA ÄNDAMÅL
I Sverige finns det cirka 300 registrerade hundraser. Vissa av raserna representeras av
några få hundar, andra av flera tusen. Hundarna delas upp i tio rasgrupper som, till viss
del, utgår från hundarnas ursprungliga användningsområden. De allra flesta raser har
sina egna rasklubbar, så även de brukshundraser som Svenska Brukshundklubben har
avelsansvar för.
Vårt avelsansvar för bruksraserna innebär dock inte att andra raser – exempelvis sällskapshundar – är mindre välkomna i Svenska Brukshundklubben eller att de på något
vis diskrimineras. Alla hundar är lika välkomna – även blandrashundar.

RASKLUBBARNAS VIKTIGA ARBETE
I rasklubbarna finns all den information du kan önska om de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för. På klubbarnas hemsidor hittar du specifik information
om rasen och uppfödare som uppfyller rasklubbens krav.

Träning som ger ett
starkt vänskapsband
Lisa Larsson från Piteå är en av alla medlemmar i Svenska
Brukshundklubben. Hon tävlar i svenskskydd och lägger ett
par timmar om dagen tillsammans med sin hund Blixtra på
både mental och fysisk träning.
Lisa tycker att det är en ynnest att få träna, tävla och utvecklas
tillsammans med sin hund. - Lika mycket som jag värderar att stå på
tävlingsplanen gillar jag de dagar vi bara umgås och har kravlöst
umgänge med varandra, säger Lisa.

onödiga tillsatser eller konstgjorda ämnen. Leksaker är också en stor
favorit hos hunden Blixtra, och högst upp på listan står bollar. Målet
med belöningen är att Blixtra ska tycka att lönen är värd arbetet.

Vid träning använder hon olika typer av belöningar beroende på vad
hon vill uppnå med Blixtra. Belöningsgodiset används flitigt och
därför vill Lisa att det har hög kötthalt och inte innehåller några

- Träning och tävling i all ära men för mig är hon även den absolut
bästa kompisen jag har. Det är ju inte så konstigt, när vi har samma
stora gemensamma intresse! säger Lisa.

Foto: Maria Fäldt

De tränar tillsammans i princip varje dag. Grenarna i svenskskydd är
varierande och innehåller både lydnad, sök, spår, uppletande och ett
planskydd, så ibland tränar de lättare små detaljer och andra gånger
mer tyngre, krävande pass. När det är många delar som
ska finslipas innebär det noggrann träningsplanering av Lisa och hon
ser även till att det finns tid för återhämtning. - Rätt motion
och ett naturligt foder med högkvalitativa proteinämnen är grundförutsättningen för att Blixtra ska kunna prestera och hålla sig frisk
och stark.

Lisa Larsson och hennes Blixtra tillsammans på mattes arbetsplats
TRIXIE Sverige, dit Blixtra har förmånen att få följa med varje dag.

Ladda inför
träningen!
Ett högenergifoder till
den aktiva hunden.
Happy Dog fit & vital,
Sport och Sport Nordic.

www.happydog.se

2Pets tugghorn

Europeiska fällhorn som ger ett bra tuggmotstånd! Horn av kron- och dovhjort är
naturligt kalcium- och mineralrika, med en
doft som attraherar hunden. De är dessutom allergivänliga, lukt- och klibbfria.

2Pets cubes & minicubes
Populärt och smakrikt hundgodis med
singelprotein. De har en naturligt hög
kötthalt mellan 88-90% och är tillverkade av färska råvaror med låg fetthalt.
Passar perfekt som belöning. Finns i
smakerna anka, kyckling, lamm, häst,
hjort, struts och kanin. 400g/100g.

2Pets Hundgodis
Allt godis/tugg från 2pets är ett godkänt och säkrat livsmedel inom EU
(HACCP) och USA (FDA). Fabriken är
även ISO 22000 certifierad, vilket
innebär att spårbarheten säkras i
hela produktionskedjan.
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