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Hundetjenesten skal styrkes 

Bevogtning hvor hunde er taget i anvendelse. 

Hundetjenesten skal styrkes - er det noget for dig? 

Hundetjenesten i Hjemmeværnet skal styrkes.

For at give interesserede et indblik i hvordan Hjemmeværnet bruger sine hunde

og uddannelsen, inviterer Fagcenter Hundetjeneste til informationsmøde i

Søgårdlejren 17. – 18. januar 2015

27-11-2014 - kl. 13:49

Hundetjenesten er godt indarbejdet i mange underafdelinger, hvor enheden nyder godt af

de særlige evner en hund besidder.

 

Men der er brug for flere hundeførere i Hjemmeværnet og for at give interesserede et

indblik i de udfordringer, det er at være hundefører, inviterer Fagcenter Hundetjeneste til

information i Søgårdlejren d. 17. – 18. januar 2015.

Formålet med hundetjenesten er, at bidrage til Hjemmeværnets løsning af militære

bevogtningsopgaver gennem anvendelse af hundens særlige evner.

Udfordringerne som hundefører er mange. Som noget af det første, skal hundefører og

hund godkendes på træningspladsen og senere skal flere mønstringsprøver bestås. Det at

være hundefører er en skråstregsfunktion, idet hundeførerens primære funktion er

geværskytte, derfor skal en hundefører naturligvis deltage i underafdelingens uddannelse

og opgaver og have minimum 24 timers funktionsrelateret tjeneste

De mest anvendte racer er: Schæfer, Rottweiler, Riesensnauzer, Dobermann, Boxer,

Labrador, Hovawart og Belgiske Hyrdehunde, men andre racer kan også komme i

betragtning. Det vigtigste er, at hunde lever op til dansk lovgivning og så skal hunden

vise gode brugshundeegenskaber som, byttedrift, forsvarsdrift, mod og kampdrift.

De enkelte hjemmeværnsdistrikter har deres egne træningspladser og instruktører, så

uddannelse vil normalt foregå forholdsvis tæt på ens bopæl.

Har du hunden eller lysten til at have en hund samt viljen til at blive hundefører i

Hjemmeværnet? Så kan du få flere oplysninger og se anvendelsen af Hjemmeværnets

hunde demonstreret i Søgård Lejren. Tilmeld dig allerede nu weekenden i Søgård. Du skal

tilmelde dig til sagsbehandleren ved Fagcenter Hundetjeneste Søren Højgaard på tlf. 7242

1645 eller på mail TRNM-UDD05@HJV.DK
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