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Mål  

En SBK-instruktör i specialsök har kompetens att utveckla ekipage i specialsök för samtliga 

tävlingsklasser och för aktivering i olika typer av specialsök. 

Syfte 

Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas i den pedagogiska rollen som instruktör och i det 

egna hundkunnandet. Vidare ska deltagarna stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och 

utbyta erfarenheter med varandra.  

 

 

 

 

Efter genomgången utbildning har eleven  

 Mycket god teoretisk och praktisk kunskap i att tillämpa, visa, förklara och instruera i 
samtliga kursens innehållande moment  

 Mycket god kunskap att felsöka och föreslå åtgärder i övningar och i delmoment  

 Mycket god kunskap i hantering, förvaring och smitta av material/objekt samt preparering av 
doftkällor och kontaminering 

 Mycket god kunskap i doftdiskriminering 

 God kunskap om molekylvandring och vittringstransport 

 God kunskap i val av inlärningsmetod/-modell och val av belöning 

 Kunskap om regler och bedömningsprinciper (Nose work)  

 Mycket god förmåga i val och inlärning av markeringar 

 God kunskap att få hunden i rätt aktivitetsnivå för uppgiften 

 God kunskap att planera mål, delmål och uppföljning  

 God förmåga att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt genom att ställa utvecklande 
frågor och stödja elevernas lösningar  

 God kunskap att förstå konsekvenser av handling/beteende/retning 

 God kunskap om kursplanering och stegringsplan gällande specialsök 

 

Sökarbete 

 

Markering 
Hantering av 

doftkällor 
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Innehåll och omfattning  
 
Huvudämnen som behandlas är  

 Sökhundens arbete 

 Sökhunds egenskaper 

 Hundens luktsinne  

 Mentalkunskap  

 Etologi/beteendelära  

 Urval av sökhundsämne 

 Inlärning – stegringsplan (Söka – Hitta – Markera) 

 Motivation 

 Belöningar 

 Sökövningar 

 Miljöträning 

 Doftdiskriminering/Urvalsövningar 

 Markering 

 Problemlösning 

 Hantering, förvaring och preparering av doftämnet. 

 Regler och bedömningsprinciper (nose work) 

 Kursplanering 

Antal studietimmar (en studietimme= 45 minuter) är cirka 60, varav en betydande del utgörs av 

praktiska övningar med hundar. Tillkommer teoretiska distansstudier och träning av hund mellan 

kurstillfällen, projektarbete under kursens gång, samt examensarbete.  Utbildningstiden bör 

beräknas över ca 6 månader. 

 

Arbetsformer 

Utbildningen bedrivs i form av praktiskt arbete med egen och andras hundar, föreläsningar, 

gruppdiskussioner och redovisningar. Utbildningen avser att genomföras som en praktisk upplevelse 

såväl pedagogiskt som hundkunskapsmässigt. Deltagarna ska stimuleras att aktivt söka kunskap och 

byta erfarenheter. Utbildningen bygger på deltagaransvar, där var och en förbereder sig inför varje 

kurstillfälle.  

Förkunskaper  

 SBK-medlem, aktiv i klubbverksamheten  

 Rekommenderas av styrelsen i lokalklubb  

 SBK Instruktör grundmodul  

 God allmänlydnad på egen hund  

 God förebild för andra hundägare 

 God kunskap i mentalitet och beteendelära 

I mån av plats kan kursdeltagaren delta i utbildningen utan att samtliga förkunskapskrav uppfyllda. 
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Examination  

För intyg i specialsök krävs:  

 Närvarat under minst 80% av utbildningen  

 Gott pedagogiskt förhållningssätt  

 Uppnått samtliga utbildningsmål 

 Godkänd i samtliga uppgifter  

 Medlem i Svenska Brukshundklubben 

Certifierad SBK-instruktör i specialsök har  

 Samtliga förkunskaper är uppfyllda 

 Godkänt examensarbete enligt gällande examensmodul 

Kursledare  
SBK-lärare Specialsök eller av utskottet för hundägarutbildning utsedd person 

Examinator  
Kursledaren och SBK-lärare med kompetens inom specialsök 

Kurslitteratur  

 Nose work regler (2014) Bilaga bifogas vid kursstart. (SNWK) 

 Regler Svenskt tävlingsprogram narkotikahundar. (2010) Bilaga bifogas vid kursstart. Polisens 

hundförarförbund.  

 Sven Järverud & Gunvor af Klinteberg-Järverud (2002) Din hund söker. Brukshundservice AB 

 Ingalill Blixt, Curt Blixt & Kenth Svartberg (2007). Mentalitets boken. Svartbergs Förlag  

 


