Hundekipage Missing People Sweden
Det är frivilligt att vara med i MPS, men att vara hundförare innebär också ett
ansvar.
Tillsammans med din hund deltar du på träningar för att utvecklas och
upprätthålla inlärda kunskaper så att ni sedan klarar av och är väl förberedda för
sökinsatser i växlande terräng och varierat väder.
Att vara hundförare är utmanande och krävande och det ställs krav på alla som
är under utbildning, men det är en fantastisk känsla att utvecklas tillsammans
som ekipage och tillsammans med sin hundgrupp för att slutligen genomföra en
certifiering och delta på sökinsatser.
Missing People Sweden använder inte och utbildar inte ID spår/sökhundar.
Hundar som tränas i viltspår och eftersök på vilt är inte det vi söker.
Alla ekipage, oavsett bakgrund, ska genomföra ett antagningstest,
certifieringsprov och därefter funktionskontroll varje år.
Kriterier för antagningstest:
• Ekipaget ska vara i träning inom personspår/sök.
• Föraren ska ha goda kunskaper inom personspår/sök.
• Ekipaget ska ha god fysik och hälsa.
• Hunden ska vara minst 12 månader.
• Hundens mankhöjd minst 40 cm.
• Hunden ska vara vaccinerad (grundvaccinering + årlig kennelhosta) och
veterinärvårdsförsäkrad.
Under antagningstestet tittar vi på hundens tillgänglighet/sociala beteende,
fysisk hantering av hunden med okänd person/personer, hur hunden svarar på
lek med okänd person/personer, hundens föremål/figurantintresse i skogsmiljö
och vi vill se ett gott samarbete/kommunikation mellan ägare och hund.

Efter avklarat och godkänt antagningstest påbörjas den interna
träningen/utbildningen för dig och din hund i den Regionala Hundgruppen i det
län du är hemhörande. Utbildningen tar ca 6-10 månader och innefattar:
•
•
•
•
•
•
•

Regelbundna gemensamma träningar med hundgruppen
Figurant/Föremål/Spårträning
Teoretisk/Praktisk utbildning i sökmetoder
Teoretisk/Praktisk utbildning vind/väder/terräng
Teoretisk/Praktisk utbildning karta/kompass
Patrulledarutbilning
Medverka på sökinsatser (utan hund)

Utöver de gemensamma träningarna krävs det att man lägger ner tid på
egenträning.
Certifieringen består av 4 prövningsmoment.
•
•
•
•

Spårupptag med ett spår på 100 meter.
Föremålsök med 4 föremål i ett område på 100x100 meter.
Genomsök av bebyggelseområde 20,000-30,000 kvm.
Genomsök av skogsområde 70,000-100,000 kvm.

Låter detta intressant för dig och din hund är du varmt välkommen att kontakta
oss i Nationella Hundgruppen så ser vi till att du får kontakt med den regionala
hundansvarig där du bor eller om du har ytterligare frågor.
nationellahundgruppen@missingpeople.se

