Övre Norrlands Distrikt – Tjänstehund
Inbjudan till information och inträdesprov
Detta brev är till dig som vi har hunnit kontakta per telefon,
som lämnat intresseanmälan men som ännu inte är kontaktad
alternativt läser detta nu och är nyfiken på att utbilda dig
själv och hunden till ett tjänstehundsekipage i något av
Försvarsmaktens förband. 

Information
Lördag den 13 maj klockan 10.00 genomför vi information för alla som har
ett intressen att veta mer om hur det är att gå patrullhundskurs och bli
krigsplacerad i ett hemvärnsförband. Vi informerar även om hur utbildningen
går till, vad som krävs av dig som förare och hur du kan utvecklas och hjälpa
till under fredstid. Informationen genomförs med alla även ni som går
patrullhundskurs för andra eller kanske tredje gången för remontering av
hund.
Luleå: samling vid vakten
Ansvarig på plats är Johan Lindahl 070-559 99 04
Umeå: samling vid Umeå Brukshundklubb.
Ansvarig på plats är Peder Nimrodsson 070-560 09 55
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Inträdesprov
Genomförs på de två olika platserna i direkt anslutning till informationen på
förmiddagen. För att vi ska få ett så smidigt hanterande som möjligt vill vi att
ni i förväg fyller de fyra underlagen nedan samt skriver ut och tar med. Vi
vill också att ni funderat på om det passar bäst med internatkurs alternativt
traditionell kurs.
1.Person- och hunduppgifter
2.Protokoll inträdesprov
3.Utbildningsplan för befattning
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/patrullhund/
4.Körjournal tjänstehund
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/administrationersattning/
Vi vill också att ni som inte har en hundförarbefattning i förband sen
tidigare går in på länken nedan och läser på om Grundutbildning för
frivilligpersonal samt tittar på de olika kurstillfällena för att i förväg tänka in
när ni har möjlighet att genomföra utbildningen.
http://www.frivilligutbildning.se/militar/vuxenutbildning/kursutbud/guf/grundlaggande_soldatutbildning_for_frivilliga
Internatkurs
Kommer i huvudsak genomföras på F21, söndag till lördag under veckorna
28, 33, 41 med slutprov vecka 44.
Traditionell kurs
Genomförs kvällar och ev någon helgdag med slutprov kring vecka 44.
Kursen kommer anpassas utifrån antagna deltagares boendeort etc.
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