UTBILDNING TILL FM-HUND

Vad är en FM-Hund?
En Försvarsmaktshund (FM-hund) är den tidigare, så kallade Bevakningshunden i försvaret.
En FM-hund av idag, oavsett om den ska verka i Marinen, Flygvapnet, Armén eller Hemvärnet, har samma
grundutbildning till bevakningshund och gör samma slutprov för att bli godkänd!
Från och med 2005 är kraven högre på alla bevakningshundar i Försvarsmakten och därmed är utbildningen
längre och mer krävande. Framför allt har kraven höjts för bevakningshund till Hemvärnet!
Allmänna krav för utbildning till FM-Hund:
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Hund Skall vara Minst 18 månader och Ej fyllda 5 år vid provtillfället.
Hund Skall vara Minst 45 cm i mankhöjd.
Hund Skall ha lämpligt Pälsunderlag.
Hund Skall ha genomfört Inträdesprov med Godkänt resultat.
Hund behöver inte vara renrasig.
Hund Skall vara Disponibel till Försvarsmakten. Den får m.a.o inte vara kontrakterad på annan
myndighet.
Förare av hund måste genomgå en säkerhetsprövning för inträde till Hemvärnet.
Dessutom krävs svenskt medborgarskap för Hundförare i Försvarsmakten.
Hund får Inte vara aggressiv Mot andra hundar eller människor.
Hund Skall vara hanteringsbar. Den ska acceptera att den handhas och handskas med av annan person.
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Hund Skall kunna koppla av uppkopplad på en basplats, utan att föraren är i närheten.
Hund Skall vara tillgänglig vid möte med andra människor.
Hund Skall vara skottfast.
Förare av hund Skall vara medlem i SBK.
Förare av hund måste vara terränggående.

Vilka Lydnadskrav ställs det på en blivande FM-Hund?
*Linförighet *Framförgående * Fritt följ *Inkallande *Hopp över hinder *Platsläggande under gång
*Platsliggning i grupp med skott
Motsvarande lydnad enligt SBK-s Bruksprovsregler för Lägre klass utom apportering & kryp men med tillägg av
linförighet med Minst betyg 5 i Samtliga Utförda moment enligt följande…

Lydnadsprov Skall vara gjort Före slutprovet och protokoll Skall medföras och visas upp senast Vid
provtillfället!

Hur gör jag om jag är intresserad?
1.
2.
3.
4.
5.

Du anmäler ditt intresse till AnnaLena Andersson i klubbens Tjänstehundsektor.
Du och din hund påbörjar utbildningen på klubben.
Du fyller i en disponibilitetsblankett med uppgifter om såväl hunden som om dig själv.
Har du Inte gjort ”lumpen” Skall du gå en Totalförsvarsutbildning Grund (TFU-G).
Du och din hund gör ett inträdesprov för blivande Försvarsmaktshund.

Vad ingår i utbildningen?
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Hanteringsövningar med bl.a. visitation av hund.
Bastjänst och Hundsjukvård.
Spårträning, korta och långa spår på olika underlag.
Patrulleringsträning med ljud, vind och spårupptag av människa.
Bevakningsträning med ljud och vindmarkeringar av människa.
Viss lydnadsträning i grupp och enskilt t.ex. platsliggning.
(Den mesta lydnadsträningen sker dock under eget ansvar).
Förarträning i att läsa sin hunds signaler m.m.
Viss militär utbildning avseende, taktik med hund.
(Gäller den/de som ska vara förare på egen hund i Hemvärnet)

Hur går utbildningen till?
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I All utbildning utgår vi Alltid från att Motivera hunden till att, med sina naturliga sinnen,
Synen-Hörseln och Luktsinnet utföra det vi vill att den ska göra.
Rätt beteende från hunden Förstärks direkt i form av en Extra belöning av någon form.
Hundens Tillgänglighet och Nyfikenhet är ett par viktiga ingredienser för ett positivt slutresultat.
Förarens lugn och positiva beteende inför/under träning är A och O.
All utbildning genomförs som ”Helhetsbaserat Lärande” med Teori och Praktik.

Hur lång tid tar utbildningen, av vem och var?
¾

Utbildningen, med träning 1-2 ggr/vecka tar cirka 8 till 12 månader från starten men, kan även gå
fortare.
¾ Utbildningen inleds med en intensivkurs där vi själva sedan arbetar oss fram till certifikatprovet. Till
vår hjälp har vi andra, sedan tidigare utbildade hundförare samt kompisarna i kursen.
¾ Vid vissa tillfällen byter man plats och är på annat ställe för att få lite terrängvariation för hunden.
¾ Utbildningen bedrivs i första hand på klubbarnas områden och i terräng i dess närhet.

Kontakta mig om du är intresserad av utbildning till FM-Hund eller har fler frågor!

