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Utse träningsansvariga.
Bevilja skyddshundslicenser.
Tillhandahålla den teoretiska utbildningen som
krävs för de ekipage som inte har tävlat med
godkänt resultat i någon skyddshundsgrupp
under år 2001.
Få fortlöpande information i ärendet.

Licenser för att tävla med skyddshund inom SBK
Information till distriktets lokalklubbar
För att få tävla inom SBK:s verksamhet med skyddshundar (IPO/BHP,
svenskskydds) fr.o.m. 2002-01-01 krävs det licens för det ekipage man avser att
tävla med.
Licens ansökes hos distriktsgruppen för skyddshundslicens, efter att ha tagit
kontakt med den träningsansvarige på orten där man bor och att han tillstyrker
licensansökan. Därefter skickas licensansökan till Erik Willner i Sundsvall som
utfärdar licenserna.
De som inte har en träningsansvarig på hemorten tar kontakt med närmaste
träningsansvarig eller direkt med Erik Willner.
Innan start kan ske måste tävlande som EJ erhållit godkänt resultat före 200101-01 i någon skyddshundsgrupp tävlat inom SBK också genomgå obligatorisk
teoretisk utbildning.

Bakgrund
SBK:s kongress år 2001 tog efter förslag från förbundsstyrelsen beslut om krav
på licens för tävlande med skyddshundar, från och med år 2002.
Detta krav införs i de nya reglerna för bruksprov, BHP och IPO.
Bakgrunden är att utbildning av, och tävlande med skyddshundar under de
senaste åren ifrågasatts från flera håll, såväl inom som utanför
hundorganisationer.
I vissa europeiska länder kan utbildade skyddshundar komma att jämställas med
kamphundar. I andra länder diskuteras ett förbud mot utbildning av
skyddshundar, åtminstone av vissa raser.
Hotbilden uppfattas som tydlig och Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har
reagerat på signalerna och behandlat frågan, varvid SBK gavs möjlighet att ge
sin syn.

Skyddshundar förr och nu
Skyddshundar har utbildats inom SBK sedan klubben bildades år 1940. Innan
dess hade utbildning förekommit i flera decennier inom de organisationer som
uppgick i SBK.
Det har under denna långa tid varit ytterst ovanligt att utbildade skyddshundar
och deras förare figurerat i olyckor eller incidenter.
Några egentliga problem med olämpliga hundar och/eller förare kan inte anses
föreligga idag heller. Likafullt sammankopplas nu denna seriösa verksamhet
med dagens "kamphundar", vilka i den allmänna debatten ofta framställs som

hundar som är tränade att bita människor. Risk finns för långtgående politiska
beslut i den allmänna hysterin kring farliga hundar.
Den själv kontroll som hittills fungerat så väl inom SBK kan vara svår att
framställa som tillräcklig. Det kan alltså vara motiverat att även formellt stärka
SBK:s kontroll över utbildning och tävlande med skyddshundar, så att den blir
svårare att ifrågasätta externt och internt.
Det måste understrykas att SBK inte sysslar med att utbilda skyddshundar för
privat bruk, utan endast tävlingshundar. Denna verksamhet har dock en mycket
stor betydelse för samhällets möjligheter att få tag i lämpliga tjänstehundar för
t.ex. polisiärt och militärt bruk.

Krav för licens
- Rekommendation från en träningsansvarig
- Genomgången teoretisk utbildning

Undantag och övergångsbestämmelser
De ekipage som av någon myndighet bedömts lämpliga för skyddsutbildning
omfattas inte av kravet på licens eller den distriktsvisa rapporteringen. Det gäller
framförallt Polis- och Väktarhundar. Ansvaret för deras agerande ligger på
myndigheten och inte på SBK.
Handlingar som styrker att ekipaget är godkänt av myndighet enligt ovan måste
uppvisas före start.
De ekipage som före 2001-01-01 godkänts i någon skyddshundsklass (godkänd
i bruks, utbildningstecken i IPO och BHP) tilldelas licens, om inte något
anmärkningsvärt skett senare. Det ställs då inga krav på teoriutbildning eller
rekommendationer från tränings ansvarig. Inte heller behöver någon speciell tid
förflyta mellan ansökan och licensen utfärdande.

Teoretisk utbildning
- Kommer att anordnas av Distriktsgruppen på distriktsnivå.
- Utbildningen sker under en halv dag och är orienterande.
- Utbildningen omfattar lag och rätt, dressyrpolicy etc.
- Teoretisk utbildning arrangeras för de som har sökt skyddshundslicens.
- Anmälan sker till Erik Willner, Sundsvall. Alterntativt till distriktets täs som när
man fått ihop ett antal intresserade arrangerar kurs

Datum för teoretisk utbildning
Utbildning kommer att startas så snart det blivit tillräckligt
många intresseanmälningar.
Enklaste sättet att anmäla är att skicka ett mail till
tas@sbkmellannorrland.org
-

Namn

-

Mailadress
Tel.nr
klubbtillhörighet

Träningsansvariga i distriktet
Magnus Wiklund, Sundsvall
Torbjörn Eriksson, Härnösand
Anders Ögren, Ö-vik
Torsten Domeij, Ö-vik
Tomas Johansson, Östersund
Denna grupp kommer att utökas till antalet och då främst i de orter som idag inte
har någon träningsansvarig.

Träningsansvariges uppgift
- Bedömer hunds och förares gemensamma lämplighet.
- Fortlöpande rapportera ekipage som tillkommer i träning till Distriktsgruppen.
- Fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen. Viktigt att se till att ekipagen
INTE blir farliga i samhället.
- Tillse att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska
aspekter.
- Delta vid utbildning som erbjuds.
- Godkänner eller avslår ansökan samt vidarebefordrar till Distriktsgruppen.

Blanketter för ansökan om skyddslicens
Blanketter skall finnas att rekvirera från SBK centralt samt att de ska finnas på
SBK:s hemsida, alternativt Schäferhundklubbens hemsida.
Det finns två olika blanketter, dels för de som har tävlat med godkänt resultat
före år 2001, dels en blankett för de som EJ tävlat med godkänt resultat före år
2001.
Blanketterna ska vara inskickade sex månader före första tävlingsstart.
Ankomstdatum till distriktsgruppen gäller som startdatum för de sex månaderna.

Distriktsgruppen för Licens att tävla med Skyddshund.

