
Våra olika hundsporter 
 
AGILITY 
Har du en pigg och rörlig hund är kanske agility er gren.  
 
Du och din okopplade hund ska ta er genom en hinderbana inom en viss tid. I 
agility finns det tre klasser och fem storleksklasser, så hundar av alla storlekar 
kan tävla utifrån sina egna förutsättningar.  
 
Det finns två olika klasser: 

• Hoppklass (utan kontaktfältshinder, det vill säga balansbom, gungbräda 
och A-hinder)  

• Agilityklass (här kan alla hindertyper vara med).  
 
PATRULLHUND 
 
SBK är en frivillig försvarsorganisation som på uppdrag av Hamvärnet, utbildar 
hundförare och hundar för Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i 
första hand soldat och du och hunden är ett komplement till övrig bevakning.  
 
Det är något för dig som vill göra en insats med hund i sdet svenska försvaret. 
 
När du och din hund vill göra skillnad! 
 
RALLYLYDNAD 
 
Det här är den gren inom hundsporten som växer allra mest, kanske för att den 
passar alla hundar, även de lite äldre.  
 
Hunden och du själv följer en bana med skyltar som talar om vilka moment ni 
ska utföra. Här ska du hjälpa och uppmuntra din hund genom banan.  
 
Det finns fyra klasser inom Rallylydnad, från Nybörjarklass till Mästarklass. 
 
RÄDDNINGSHUND 
 
Utbildningen till räddningshund sker i samarbete med Myndigheten för 
samhällsskydd alternativt Sjöfartsverket för sjöräddningshundar. 
 



Räddningshunden används till att söka efter försvunna människor, vid stora 
olyckor, naturkatastrofer och andra krissituationer. Det ställs tuffa krav på att 
räddningshunden accepterar besvärliga miljöer, svåra underlag, höga höjder, 
rök, buller och eld. Eller kalla och dramatiska situationer på båtar och i vatten.  
 
SPECIALSÖK 
 
Aktivera din hund genom att låta den utnyttja och utveckla sitt fantastiska 
luktsinne.  
 
Grenen innebär att du lär din hund att söka och markera en speciell doft. 
Kantarellsök är ett exempel, eller lär din hund att markera Röd classic Kong 
som ingår i Svenska Brukshundklubbens än så länge inofficiella tävlingsform. 
TÄVLINGSLYDNAD 
 
Det finna fyra lydnadsklasser, från Startklass till Klass 3.  
 
I startklass ska hunden klara de viktigaste-och enklaste-momenten, som att gå i 
koppel eller gå lös vid förarens sida, komma på inkallning och lyda enkla 
kommandon. Därefter stegras kraven på samarbete, precision och momentens 
svårighetsgrad, klass för klass 
 
Lydnaden är grunden. Det är här ditt aktiva hundliv startar. Lydnad handlar inte 
om superdisciplin utan om följsamhet, lyhördhet och glädjen över att kunna. 
Alla hundar stora och små kan tävla i lydnad.  
 
Våra bruksgrenar 
Bruksgrenarna tar dig och hunden ut i naturen. I samtliga bruksgrenar ingår 
lydnadsmoment och specialmoment med stegrande svårighetsgrad, genom 
fyra klasser: Appell-, Lägre-, Högre- och Elitklass.  
 
RAPPORT 
 
När du och din hund vill göra skillnad! 
Rapport är en gren där specialmomentet innebär att hunden själv ska springa 
mellan olika stationer så snabbt som möjligt.  

 
Rapporthunden är modig och självständig och ska ha ett gott förhållande till två 
förare. 
 



SKYDD 
 
I bruksgrenen Skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person och skydda 
sin förare mot kraftigt hot.  
 
Hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna 
skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på 
hundarna. 
 
Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära 
användningen av hund. 
 
Det är en gren som ställer höga krav på hundens lydnad men också kamplust 
och skärpa.  
För att tävla i skydd måste hunden vara bruksras och föraren ha licens från SBK. 
 
SPÅR 
 
Alla hundar kan spåra och det gör bruksklassen spår rolig för både hund och 
förare.  
 
Hunden ska följa ett personspår och hitta ett givet antal föremål i spåret. I 
lägsta klass, Appellklass är spåret 300 meter och i den högsta, Elitklass, är 
spåret 1500 meter. I de högre klasserna ingår även uppletande av föremål 
 
SÖK 
 
Bruksgrenen Sök innebär att hunden ska genomsöka ett område för att finna 
och markera människor som gömt sig där.  
 
En social och tillgänglig hund som är modig nog att själv ta sig fram i naturen 
har goda förutsättningar för att bli en bra sökhund 

 
 
 
 


