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Utbildningskort 1
Fast bevakning från ett postställe eller stridsställning
Hundens nytta
Oavsett var du befinner dig, när en bevakningsuppgift skall lösas så lämpar sig
hunden väl för uppgiften. Anledningen till detta är att hunden bl.a. har bättre lukt
och hörsel än människan. Hunden kan, och är tränad till, att ta upp och följa
människor som rör sig i terrängen. Hunden är även tränad till att ta upp vittring
från människan i vinden.
Motståndaren
Som motståndare har du en uppgift att lösa med hög motivationen. Du är beredd
att ta risker men kommer inte agera dumdristigt. Troligtvis vill du nyttja terräng
där framryckning kan ske dolt och tyst. Finns hundar i förbandet du möter kommer
du även tänka på att inte framrycka med vinden i ryggen.
Plutonchefen
Med hänsyn till hundens sinnen och motståndarens tänkta agerande kan en rätt
utplacerad post göra skillnad hur framgångsrikt du kommer lösa uppgiften.
Utplacering av hunden är en viktig framgångsfaktor i lösandet av uppgiften.
Förutsättning, läge
Plutonen löser uppgiften BEVAKA kring ett utökat skyddsobjekt.
Post med hund nyttjas för att få förvarning till övriga vid objektet samt om möjligt
för att lokalisera motståndaren om det viker från poststället/objektet i samband
med upptäckt.
Uppgift:
Grupp med hund skall lösa uppgiften bevaka från poststället i 2 timmar enligt
OBSLÖSA.
Beredd följa upp eventuell markering.
Beredd omhänderta.
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Instruktion till figuranten:
Förflytta dig mot vinden. Placera dig ca 200 m från poststället. Framryck dolt i
terrängen och mot poststället efter ca 30min efter postavlösning. Ljudet kan du
göra stående/gående eller krypande, var beredd att anpassa ljudstyrkan. Det
viktiga är att du ska kunna göra det dold för posten. När gruppen därefter förstärker poststället och är beredda att följa upp markeringen så hittar du en plats
där du kan fortsätta göra ljud men hålla dig dold för gruppen och hunden. När
gruppen upptäcker dig så agera passivt.
Var beredd att leka en lek med hunden när momentet är över (anpassat till
hunden). Ta därför med en kamptrasa eller liknande. Om förbandet nyttjar
radiosamband eller om FBI finns vid grupperingen så kan det vara bra att ha
med en radio för att lyssna om du är upptäckt eller inte.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- Posten startar upp arbetet och har bevakningsuppgift i vindriktningen.
- Vid ljudmarkering signalerar hundföraren (hfö) till stridsparskamraten i
poststället. Chef tillkallas enligt OBSLÖSA.
- Gruppen förstärker stridsställningarna kring poststället.
- Exempel på order från chef:
BIBEHÅLL = Ev. flytta dig ut från poststället så att du behåller markeringen på hunden.
FÖLJ UPP = Följ upp och identifiera vem eller vad det är som hunden
markerat.
När gruppen ska följa upp markeringen nyttjas främst plogformering eller skyttelinje. Om gruppen använder skyttelinje sker framryckningen ansatsvis.
(5-10 m) så fort som hunden har ljudet i örat samt att gruppen är redo att framrycka. Viktigt är att säkrarna är observanta när plogformering används!
När gruppen observerar figuranten ska de agera utifrån skyddslagen (instr bestämmer syfte/mål med momentet). Hunden kan nyttjas som distraktor genom
att hfö riktar hunden mot figuranten. När omhändertagandet är klart kan lek ske
mellan hund och figurant genom att han/hon springer iväg en kort sträcka och
hunden får jaga ikapp och leka (belöning, anpassas till respektive hund).
Om gruppen skall/kommer att strida från sst bör/kan hundekipaget omgrupperas till plats där den gör bättre nytta än att ”titta på spårljusen” (obs: eldgivning
nära hund), ex. flank uppgift, återgå till ÅSA som bevakas.
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Utbildningskort 2
Patrullering ljud
Hundens nytta
Oavsett var du befinner dig när en bevakningsuppgift skall utföras så lämpar sig
hunden väl för uppgiften. Anledningen till detta är att hunden bl.a. har bättre lukt
och hörsel än människan. Hunden kan, och är tränad till, att ta upp och följa
människor som rör sig i terrängen. Hunden är även tränad till att ta upp vittring
från människan i vinden. Hunden är också tränad att upptäcka ljud som inte vi
alltid hör. Beakta dock att om du har en ljudmarkering så finns ljudkällan ganska
nära och det kanske inte alltid är rätt att signalera på radio eller följa upp markeringen. Du kan då komma i efterhand.
Motståndaren
Motståndare med uppgift att verka där vi har förband med hund måste ständigt
beakta vindriktning för att undvika upptäckt. Framryckningen sker med stor
försiktighet han stannar till ofta - lyssnar (SOLO).
Plutonchefen
Med hänsyn till hundens sinnen och motståndarens bedömda uppträdande är det
viktigt att dragningen av patrullsträckan blir rätt. Beakta att om syftet är att få
förvarning till övriga i förbandet måste avståndet till det man bevakar/skyddar vara
tillräckligt. Även motståndarens framryckningshastighet måste uppmärksammas.
Förutsättning, läge
Plutonen löser uppgiften BEVAKA kring ett utökat skyddsobjekt. Grupp med
hund nyttjas för patrullering i syfte att få förvarning till övrig personal vid
objektet. Beakta även motståndarens möjligheter att från avstånd bekämpa
skyddsobjektet.

Instruktion till figuranten:
Framryck med vinden i ansiktet. Gruppera ca 50 – 100 m från patrullsträckan,
gärna så att du kan observera sträckan utan att du själv blir upptäckt. Ljud
uppstår i samband med förflyttning stående/gående eller krypande. Det är viktigt är att detta sker dolt för patrullen. När patrullen upptäcker dig så agera
passivt. Passerar gruppen utan att hunden markerar, börja då istället gå snett
mot patrullsträckan. När hunden tar ljudet, lägg dig ner och kryp på marken,
gärna dolt. Var beredd att leka med hunden när momentet är över. Ta därför
med en kamptrasa eller liknande.
Ta med en radio så att du kan ha samband med FBI om något oförutsett skulle
hända.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- Framryck i patrulltempo längst patrullsträckan i skytteled/skyttekolonn,
nyttja SOLO.
- Vid ljudmarkering signalerar hfö till gruppchefen som repeterar det bakåt i
gruppen. Rapport skickas ev. till plutonchefen. Detta beroende på om man
vill riskera upptäckt eller inte.
- Exempel på order:
BIBEHÅLL = Ev. jobba fram och tillbaka längst med patrullsträckan
(ca.50 m) för att hitta var markeringen är som starkast.
FÖLJ UPP = Följ upp och identifiera vem eller vad det är som hunden
markerat.
När gruppen ska följa upp markeringen nyttjas främst plogformering eller skyttelinje. Om gruppen använder skyttelinje sker framryckningen ansatsvis.(510m) så fort som hunden har ljudet i örat samt att gruppen är redo att framrycka.
När gruppen observerar figuranten ska de agera aggressivt med kropp och röst.
Hunden kan nyttjas som distraktor genom att hfö riktar hunden mot figuranten.
När omhändertagandet är klart kan lek ske mellan hund och figurant genom att
han/hon springer iväg en kort sträcka och hunden får jaga ikapp och leka

Uppgift:
Patrullera patrullsträcka PETTER 2 upprepat under 2 timmar.
Beredd följa upp.
Beredd omhänderta.
Fig
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Utbildningskort 3
Patrullering vind
Hundens nytta
Oavsett var du befinner dig, när en bevakningsuppgift skall lösas så lämpar sig
hunden väl för uppgiften. Anledningen till detta är att hunden bl.a. har bättre lukt
och hörsel än människan. Hunden kan, och är tränad till, att ta upp och följa
människor som rör sig i terrängen. Hunden är även tränad till att ta upp vittring
från människan i vinden samt från materiel som har hanterats av människan.
Motståndaren
När du som motståndare uppehåller dig kring ett förband som agerar rörligt med
hund ökar svårigheten till taktikanpassning samtidigt som du riskerar att du blir
upptäckt. Jag måste anpassa mig efter vindförhållande, ta hänsyn till terrängen om
jag ska lyckas med uppgiften.
Plutonchefen
Med hänsyn till hundens sinnen och motståndarens tänkta agerande kan en rätt
nyttjad hundpatrull vara avgörande om du löser uppgiften eller ej. Om gruppen
patrullerar i vinden så kan de få tidig förvarning om något finns i området. Beakta
att du kan få vind på egen personal och verksamhet. Vindstyrkan och storleken på
det som utsöndrar vittring är även avgörande. Goda vindförhållanden och stor
vittringskälla ger förvarningar på flera hundra meters håll. Glöm inte att följa upp
en vindmarkering. Du vet inte om det är en person, materiel eller spåret från en
person som hunden fått vittring på.
Förutsättning, läge
Plutonen löser uppgiften BEVAKA kring ett utökat skyddsobjekt. Grupp med
hund nyttjas för att få förvarning till övriga vid objektet samt om möjligt för att
lokalisera motståndaren innan han/hon kan verka mot skyddsobjektet från avstånd
eller i direkt anslutning.
Uppgift:
Patrullera mellan upk 112-113 upprepat under 2 timmar.
Beredd följa upp.
Beredd omhänderta.

Instruktion till figuranten
Förflytta dig helst med vinden i ryggen. Gruppera ca 50 – 100 m från patrullsträckan beroende på hur stark vinden är. Lägg dig så dolt du kan och invänta
patrullen. När patrullen upptäcker dig så agera passivt.
Passerar gruppen utan markering för att vinden vänt så börja gå mot patrullsträckan och vindövningen blir då en ljudövning. När hunden tar ljudet, lägg
dig ner och kryp på marken, gärna dolt.
Var beredd att leka en lek med hunden när momentet är över. Ta därför med en
kamptrasa eller liknande.
Ta med radio.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- Framryck i patrulltempo längs patrullsträckan i skytteled/skyttekolonn. Nyttja SOLO.
- Vid vindmarkering signalerar hfö till gruppchefen som repeterar det bakåt i
gruppen. Rapport skickas till plutonchefen.
- Exempel på order:
BIBEHÅLL = jobba fram och tillbaka längs patrullsträckan (ca.50m) för
att hitta var markeringen är som starkast.
FÖLJ UPP = Följ upp och identifiera om det är ett spår, människa eller
materiel.
När gruppen ska följa upp markeringen nyttjas främst plogformering. Viktigt
att säkrarna är observanta!
När gruppen observerar figuranten ska de agera bestämt enligt skyddslagen.
Hunden kan nyttjas som distraktor genom att hfö riktar hunden mot figuranten.
När omhändertagandet är klart kan lek ske mellan hund och figurant genom att
figuranten springer iväg en kort sträcka och hunden får jaga ikapp.
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Utbildningskort 4
Patrullering spår
Hundens nytta
När hunden får upp en spårmarkering innebär det att den hittat en avvikande doft
som går åt något håll. Hunden analyserar vittringen från fotavtrycken och kan
känna skillnaden på hur gamla avtrycken är i förhållande till varandra. Alltså kan
hunden säga att höger fotavtryck är färskare än vänster fotavtryck. Kraftigt regn
och kraftigt solsken är faktorer som kan påverka hundens möjligheter att följa
vittringen från spåret då doftmolekylerna dunstar snabbare. Det är även mindre
vittring på hårdlagd yta än på mjuk mossa.
Motståndaren
Om du som motståndare förflyttar dig i terrängen genom att gå eller springa så
lämnar du ett spår efter dig. Spåret kan ibland synas för det mänskliga ögat.
Hunden däremot kan med sin nos följa ett spår som är flera timmar gammalt, ja
även dygn om förutsättningarna är goda. Det innebär att jag som motståndare
måste ha detta i beaktande, exempelvis ständig uppsikt bakåt, vid raster och när jag
löser spaningsuppgifter från en fast plats. Jag kan även försöka att störa eller lura
grupp, hundförare eller hund genom försvårande åtgärder i mitt spår.
Plutonchefen
Vilka fördelar ger det att ha bra spårhundar? Jag kan som chef få klart för mig om
någon varit på platsen tidigare. Spåret kan följas i syfte att klarlägga var motståndaren varit, vart de har tagit vägen. Ett spår innebär, till skillnad från ljud- eller
vindmarkering, att någon varit på objektet. Följer jag spåret kan jag med hjälp av
sambandsmedel, stegning, karta och kompass bedöma motståndarens fram eller
tillbakaryckningsriktning.
Förutsättning, läge
Plutonen löser uppgiften SKYDDA kring ett skyddsobjekt. Grupp med hund
nyttjas för patrullering så att övrig personal vid skyddsobjektet kan förvarnas.
Samt även lokalisera motståndaren innan han/hon kan verka mot objektet från
avstånd eller i direkt anslutning.

Uppgift:
Patrullera patrullsträcka PETTER 1 upprepat under 2 timmar.
Beredd förfölj.
Beredd omhänderta.
Instruktion till figuranten
Framryck helst med vinden i ryggen. Korsa patrullsträckan någonstans. Fortsätt
några hundra meter ytterligare till en lämplig plats där avståndsbekämpning
eller innästling till objektet kan ske. Lämna ett eller flera föremål i dina fotspår
ca 50m efter att du passerat patrullsträckan. När patrullen kommer i dina fotspår res dig hastigt och agera så att du utgör ett hot som kan tolkas som en
nödvärnssituation för patrullen. Du blir nedkämpad vid första eldöppnandet.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
Framryck i patrulltempo längs patrullsträckan i skytteled/skyttekolonn. Nyttja
SOLO. Vid spårupptaget, hfö gör halt på gruppen, låt hfö klara ut riktningen
innan tecken görs till övriga i gruppen om spårupptag.
Skicka rapport till plutonchefen. Gruppera gruppen för förföljning. Gruppen
förbereder bl.a. säkrare, snitslare och stegare.
Gruppen förföljer spåret och rapporterar kontinuerligt till plutonchefen.
När gruppen observerar fienden, hfö tar skydd och gruppen öppnar eld. Hfö
leker med hunden alternativt att FBI fortsätter leken för att avleda hunden från
striden.(OBS detta måste stegvis övas innan det tillämpas fullt ut.)
När gruppen tar terräng, framrycker hundekipaget i kön och är beredd att säkra
ev. omhändertagna motståndare. När gruppen tar ytterligare terräng och genomför åtgärder vid försvar av taget anfallsmål innebär detta rutsök för att
kontrollera om någon flytt från anfallsmålet.
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Utbildningskort 5
Tagande av objekt med ett öppet agerande och med kort om tid.
Hundens nytta
Hundens sinnen, initialt luktsinnet, närmare objektet även hörseln. Kan ge gruppen
indikationer som kan påverka möjligheten till ett framgångsrikt genomförande.
Förutom förvarning, kan man dessutom få reda på om det varit någon person kring
objektet tidigare genom att försöka hitta spår. Nyttjar man hunden optimalt kan
man både få ingående utgående spår mot eller från objektet.
Motståndaren
Beroende på vilken uppgift du har så kommer du att vara försiktig.
Du kommer troligtvis först att spana mot skyddsobjektet vid olika tidpunkter. Du
kan ha behov av att klarlägga insatstid för larmstyrka och att kontrollera dörrars
beskaffenhet och eller lås för att ge ett bra underlag för en kommande insats. Vissa
motståndare kan sträva efter att verka på avstånd från objektet.
Plutonchefen
Hotbilden avgör om du kan framrycka till skyddsobjektet uppsuttna i fordon eller
om du måste urlasta och framrycka till fots mot objektet. Oavsett vilket så kan
hunden spela en stor roll under och efter att objektet är taget. Under framryckning
kan hundens nos ge förvarning. Efter att objektet har tagits kan hundekipaget
nyttjas som post men även för att söka av misstänkta platser utanför objektet där
motståndaren kan ligga och observera.

Uppgift:
Genomsök terräng i direkt anslutning till objektet(ca 25m).
Beredd omhänderta person vid objekt.
Beredd förfölj.
Efter genomfört genomsök redovisa om det finns några tecken på att någon rört
sig i området kring objektet, finns utrustning eller materiel kvarlämnad, möjliga in- och urnästlingsvägar.
Instruktion till figuranten
Framryck med vinden i ryggen mot skyddsobjektet. Göm ryggsäck vid objektet, fortsätt ut från platsen med vinden i din sidan via skogen till plats för upphämtning. Vid denna plats lämnas leksak till hunden i dina fotspår.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- FAP på bulleravstånd.
- Tar terräng om möjligt med vinden som hjälp för att få förvarning.
- Genomför rutsök mot vinden vid första slaget om möjligt.
- Rapporterar vindmarkering från objektet till plutonchef.
- Följer upp markeringen och hittar ryggsäck och/eller spår.
- Fastställer spårriktning, rapporterar till plutonchef.
- Snitslar upp spåret och gör färdigt rutsöket.
- Okulärbesiktar objektet för att konstatera ev. yttre påverkan.
- Rapport till plutonchef att rutan slagen och din avsikt är att följa upp utgående spår.
- Förföljer och kommer till sluthandlingen. Rapport till plutonchef om misstänkt upphämtningsplats med fordon.

Förutsättning, läge
Inbrottslarm har gått vid ett objekt med rörelseskydd. När gruppen kommer till
platsen så finns ingen synlig motståndare i området. Vid andra objekt i området
där samma scenario inträffat har inbrott skett vid en senare tidpunkt. Man misstänker helt enkelt att detta är en rekognosering och förberedelse för kommande brott
och plutonchef ger order till grupp med tilldelad hund att genomsöka terrängen.
Sannolikheten till sammanstöt kan inte uteslutas.

Vind
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Utbildningskort 6

Instruktion till figuranten
Framryck från en plats där man kan observera objektet från avstånd. Framryck
mot objektet och lägg din hand på någon dörr. Förflytta dig ut från objektet till
en plats för upphämtning eller i en båge tillbaka till utgångsplatsen. Lämna
gärna något föremål i spåret på väg ut från objektet.

Tagande av objekt med ett dolt uppträdande och med gott om
tid.
Hundens nytta
Hundens sinnen är initialt luktsinnet och närmare objektet även hörseln. Kan ge
gruppen indikationer som kan påverka möjligheten till ett framgångsrikt genomförande. Förutom förvarning, kan man dessutom få reda på om det varit någon
person kring objektet tidigare genom att försöka hitta spår. Nyttjar man hunden
optimalt kan man både få ingående och utgående spår mot eller från objektet.

Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- FAP på bulleravstånd.
- Tar terräng med vinden som hjälp för att få förvarning.
- Rapporterar vindmarkering till plutonchef.
- Följer upp markeringen till spårupptag.
- Fastställer spårriktning, rapporterar till plutonchef.
- Snitslar upp spåret och därefter rutsök runt objektet
- Okulärbesiktar objektet för att konstatera ev. yttre påverkan.
- Rapport till plutonchef att rutan är slagen och anmäl avsikt om att följa upp
utgående spår. Förföljer och kommer till sluthandlingen. Rapport till plutonchef om misstänkt upphämtningsplats med fordon eller plats för observation på avstånd.

Motståndaren
Beroende på vilken uppgift du har så kommer du att vara försiktig.
Du kommer troligtvis först att spana mot skyddsobjektet vid olika tidpunkter. Du
kan ha behov av att klarlägga insatstid för larmstyrka och att kontrollera dörrars
beskaffenhet och eller lås för att ge ett bra underlag för en kommande insats. Vissa
motståndare kan sträva efter att verka på avstånd från objektet.
Plutonchefen
Hotbilden avgör om du kan framrycka till skyddsobjektet uppsuttna i fordon eller
om du måste urlasta och framrycka till fots mot objektet. Oavsett vilket så kan
hunden spela en stor roll under och efter att objektet är taget. Under framryckning
kan hundens nos ge förvarning. Efter att objektet har tagits kan hundekipaget
nyttjas som post men även för att söka av misstänkta platser utanför objektet där
motståndaren kan ligga och observera.
Förutsättning, läge
Plutonen ska inom 1 timma påbörja lösandet av uppgiften bevaka skyddsobjekt
med utökat tillträdes och fotoförbud. Grupp med hund ska ta objektet för att
kontrollera om någon är eller har varit i anslutning till objektet.
Uppgift:
Genomsök terräng i anslutning till objektet.
Beredd omhänderta person vid objektet.
Beredd förfölj.
Beredd påbörja bevakning av skyddsobjektet.
Efter genomfört genomsök redovisa om det finns några tecken på att någon rört
sig i området kring objektet, finns utrustning eller materiel kvarlämnad, möjliga in- och urnästlingsvägar.
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Utbildningskort 7
Genomsök av öppet terrängavsnitt/höjd i syfte att t.ex:
• Störa insats- eller insatsplanering
• Försvåra avståndsbekämpning
• Kontrollera om någon verkat på platsen eller gömt materiel
Hundens nytta
För att vinna tid vid ett genomsök kan man lägga upp det mot vinden och på så sätt
nyttjas hundens bästa sinne. Kom ihåg att hunden bara kan lukta där det finns
vittring. Vid en höjd eller där terrängen består av vindfång, såsom kalhyggen eller
vägar, kan vinden ta med sig vittringen. Därför gäller det att planera upplägget så
att hunden kan utnyttjas optimalt.
Motståndaren
Beroende på vilken uppgift du har så kommer du att vara försiktig. Du kommer
troligtvis först att spana mot skyddsobjektet vid olika tidpunkter. Vill du som
motståndare förstöra objektet strävar du efter att göra det innan förbandet kommer.
Du kommer även, om du har utrustningen för det, att verka på avstånd och kan då
nå framgång utan att ta onödiga risker. Att du som motståndare skulle öppna eld
mot en hundpatrull i annat än självförsvar är inte troligt då du skulle röja din
position.
Plutonchefen
Bedömer du som plutonchef att motståndaren kommer att genomföra en insatsplanering, då är genomsök av dessa platser ett utmärkt sätt att störa dennes planering.
Det kan även vara så att det finns ett antal vitala platser utanför själva skyddsobjektet som du måste kontrollera för att förbandet skall kunna lösa huvuduppgiften.
Genomför då ett genomsök på dessa platser.
Förutsättning, läge:
Hemvärnslarm är beordrat. Plutonen löser, sedan 24 timmar, uppgiften BEVAKA
kring ett utökat skyddsobjekt. Ingen fientlig verksamhet har rapporterats i bataljonens område. För att skaffa ett bättre underrättelseläge om motståndaren och
terrängen kring vårt objekt väljer plutonschefen att genomsöka misstänkta platser
där en fiende kan vara grupperad. Syftet med detta är att störa hans möjligheter till
insatsplanering och en ev. insats mot objektet.

Uppgift:
Genomsök av terräng/höjd enligt karta.
Beredd omhänderta.
Beredd förfölja.
Efter genomfört genomsök redovisa om det finns några tecken på att någon rört
sig eller verkat i området.
Instruktion till figuranten:
Framryck som figurant mot hyggeskant/höjd där objektet kan observeras. Lägg
dig ner på platsen i några minuter. Ev gräv/dölj medhavd ryggsäck. Framryck
snett ut från platsen där du gick in så att in- och utgången bildar ett V. Efter
ca 100 m lämnar du ett föremål i dina fotspår. Fortsätt till plats för ev upphämtning. Om det är lång tid kvar innan gruppen skall börjar lösa sin uppgift,
snitslar du upphämtningsplatsen, så att det är enkelt att hittar tillbaka. När
gruppen börjar lösa uppgiften tar du dig till den markerade platsen med bil.
Gruppens uppgift är nu att genomföra ett omhändertagande utan att eld öppnas.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
- Om möjligt genomförs dold framryckning mot terrängavsnitt, område eller
höjd.
- Påbörja genomsök med lämpig genomsöksmetod (Ex. ”Z-sök”) mot vinden.
- Rapportera vindmarkering från terräng/höjd till plutonchef.
- Följ upp markeringen och hitta ryggsäck och/eller spår.
- Fastställ spårriktning, rapportera till plutonchef.
- Snitsla upp spåret och gör ett sök mot misstänkta platser där man kan se
objektet.
- Rapportera till plutonchefen att terrängen/höjden är sökt och att gruppen
har för avsikt att följa upp utgående spår.
- Gruppen följer spåret och kommer till en omhändertagande situation utan
skottlossning. Rapportera till plutonchef.
Vind
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Utbildningskort 8
Genomsök av terrängavsnitt
Hundens nytta
Vid ett genomsök så vinner man tid om man kan lägga upp det mot vinden för att
nyttja hundens luktsinne. Hunden kan bara markera där det finns vittring. En höjd
eller där terrängen består att vindfång såsom kalhyggen eller vägar, kan vinden ta
med sig vittringen. Därför gäller det att jobba mot vinden för att hunden ska kunna
nå avsedd verkan.
Motståndaren
Beroende på vad du som motståndare har för uppgift så kommer du att vara
försiktig.
Du kommer säkert att bedriva spaning mot objektet och mot förbandet och det kan
ske vid olika tidpunkter. Vill motståndaren förstöra objektet så strävar han efter att
platsen skall vara oförsvarad/obevakad. Vidare torde han sträva efter att bekämpa
målet på avstånd. Att en motståndare skulle öppna eld mot en hundpatrull i annat
än självförsvar är inte troligt då det skulle röja hans position och syfte.
Beakta dock möjligheten att han försöker vilseleda genom att dra på sig uppmärksamhet i en sekundär riktning.
Plutonchefen
Att genomsöka platser som du bedömer är viktiga för motståndaren under
planeringsfasen är ett utmärkt sätt att störa och försvåra hans insatsplanering. Det
kan även vara så att det finns ett antal vitala platser utanför själva skyddsobjektet
som du måste kontrollera för att förbandet skall kunna lösa huvuduppgiften
BEVAKA.

Uppgift:
Genomsök terrängpartiet enligt karta (upp till 1 x 1km) med ett slalomsök.
100-200m mellan slagen beroende på rådande vindförhållanden.
Beredd förfölj.
Efter genomfört genomsök redovisa om det finns några tecken på att någon rört
sig eller verkat i området.
Instruktion till figuranten
Framryck i ett V in i området med vinden i ryggen. Placera en ryggsäck som du
burit på ryggen i spetsen av V:et några hundra meter in i området. Förflytta dig
från ryggsäcken, efter ca 50m lämna ett föremål i dina fotspår. Framryck till
vägen för upphämtning. Det bör skilja några hundra meter mellan in- och utgången av ditt spår. Innan du lämnar vägen så lämna ytterligare ett föremål i
dina fotspår.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
Starta genomsöket längst med den nedersta kanten av genomsöksområdet som
är inritat på kartan. Jobba alltid mot vinden. Var noggrann att snitsla och orientera.
Rapportera vindmarkeringen till plutonchefen. Snitsla upp platsen för markering så att ni hittar tillbaka om det behövs. Följ upp markeringen i plogformering.
Rapport till plutonchef när ni kommer till ryggsäcken eller till spåret till eller
från ryggsäcken. Märk upp platsen. Gör ev. ett rutsök för att hitta in- och utgående spår. Märk upp platserna. Förfölj utgående spår när ryggsäcken är lokaliserad. Rapport längs med spåret, vid föremålet samt när ni kommer till vägen
och spåret försvinner. Rapport till plutonchef som beslutar om genomsöket
skall göras färdigt eller inte.

Förutsättning, läge
Hemvärnslarm är beordrat. Plutonen löser uppgiften BEVAKA sedan 24 timmar
vid ett utökat skyddsobjekt. Ingen fientlig verksamhet har rapporterats i bataljonens område. För att skaffa ett bättre underrättelseläge om motståndaren och
terrängen vid objektet väljer plutonchefen att genomsöka misstänkta platser där en
fiende kan tänkas verka eller gruppera. Syftet med detta är att störa hans möjligheter till insatsplanering och insats mot skyddsobjektet samt skapa sig en normalbild.
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Utbildningskort 9
Spårupptag längs med ledstång t.ex.
•
Väg/gata, kalhygge
•
Bäck/vattendrag
Hundens nytta
Att patrullera på eller kring en kraftledningsgata kan vara positivt eller negativt.
För hunden kan det vara enklare att lösa uppgiften om man patrullerar på en stig
eller i gles terräng. Det blir även enklare för gruppen att framrycka tyst och att
orientera sig. Doften från en motståndare kan ta andra vägar när man patrullerar
längs en väg eller en kraftledning pga att vinden kan ändra riktning och styrka och
följa ledstången. Det optimala är att nyttja ledstången för orientering men att
patrullen går i terrängen bredvid, på vindsidan. Om patrullsträckan ska nyttjas av
annan grupp eller om man ska patrullera tillbaka på samma sträcka måste man vara
noggrann med att snitsla.
Motståndaren
Som motståndare kommer du inte att vilja dra uppmärksamhet till dig innan du
genomfört ditt uppdrag. Det kan exempelvis innebära att du gömmer utrustning för
att senare komma tillbaka. Du kommer att vara försiktig när du ska passera vägar
eller öppna ytor. Vid en insats där du vet att hundar finns, så kommer du troligen
inte att tillbakarycka i samma spår för att undvika risk för sammanstöt.
Plutonchefen
Var noga att poängtera vikten av hur vittringen påverkas av vinden och eventuella
vindfång som finns i patrullens framryckning. Påvisa även vikten av att patrullsträckan snitslas, det förenklar även för nästa grupp som ska patrullera på samma
sträcka.

Uppgift:
Patrullera kraftledningsgatan.
Beredd fråga utomstående personer, deras verksamhet och om de har iakttagit
något.
Beredd förfölja.
Efter genomförd patrullering rapportera om det finns tecken på att någon rört
sig eller verkat i området.
Instruktion till figuranten:
Framryck över kraftledningsgatan, gräv om möjligt ett hål kring en stolpe eller
ett fundament. Lämna därefter platsen som om du blivit överraskad. Förflytta
dig snett ut från platsen där du gick in så att in- och utgången bildar ett V. Gå
därefter ca 500m. Göm därefter medhavd ryggsäck. Fortsätt rakt fram och efter
ca 100m lämnar du kvar ett föremål i dina fotspår. Fortsätt till plats för upphämtning.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
- Vinden skall vara i ryggen för att undvika vindmarkering på spåret
- Påbörja patrullering längs med kraftledningen. Patrullera en bit in i terrängen.
- Tänk på vinden vid val av sida och ev återpatrullering.
- Rapportera spår eller vindmarkering till plutonchef.
- Följ upp markeringen och hitta spår som leder till materielgömman.
- Rapportera till plutonchef.
- Rutsök görs och ett utgående spår hittas.
- Fastställ spårriktning, märker upp och rapportera till plutonchefen, som
rapporterar vidare till polisen.
- Gruppen stannar och bevakar materielgömman dolt tills polis ansluter alternativt att misstänkt kommer tillbaka till gömman.
vind

Förutsättning, läge:
Efter upprepade sabotage mot en knutpunkt beslutar plutonchefen att vissa
områden skall patrulleras flera gånger, i syfte att få information om rörelser i
terrängen. För att få information om vilka som rör sig i området skall alla spår
följas upp och alla personer som rör sig i närheten av knutpunkten intervjuas. I
detta genomförande har vi inget laga stöd, förutom nödvärn och envarsgripande.
Vid misstanke om brott skall polis tillkallas.
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Utbildningskort 10
Rutsök efter strid
Hundens nytta
Hunden har genom sina sinnen en förmåga att upptäcka avvikande dofter. Till
exempel kan hunden upptäcka om någon är kvar i närheten av eller har lämnat
platsen där striden har skett. Hunden ska kunna verka och leta efter spår även om
den får vindmarkering från en annan grupp.
Motståndaren
Som motståndare kommer du att vara aggressiv i ditt uppträdande när du hamnar i
en stridssituation. När du tillbakarycker är det tempot som gör det svårt för
hundpatrullen att hinna ifatt. Du tillbakarycker i en annan riktning, då du inte vet
om någon hundpatrull följer i dina gamla spår.
Plutonchefen
Efter stridskontakt genomförs ett rutsök kring platsen för att kontrollera om någon
finns kvar eller om någon lämnat platsen. Genomför förslagsvis rutsöket med en
annan grupp, minst 50 m ut ifrån stridsställningen för att göra det enklare för
hunden att tolka terrängen och sortera dofterna.
Förutsättning, läge:
Plutonen är grupperad i sin stridsställning och genomför åtgärder efter strid.
Skadade tas om hand. Plutonschefen vill veta om det finns några in- eller utgående
spår för att kunna besluta om fortsatta åtgärder.
Uppgift:
Genomför rutsök i syfte att kontrollera in- och utgående spår.
Instruktion till figuranten:
I samband med striden drar du dig undan och förflyttar dig några hundra meter till
ett väntläge. Väntan kan bli lång, så se till att vara rätt utrustad avseende klädsel
mm. Medför radio för att kunna hålla kontakt med FBI. Medför leksak till hunden.
När patrullen kommer ligg stilla och spela nedkämpad. I samverkan med FBI,
avslutar du momentet genom att leka med hunden.

Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
Gruppen eller omgången som genomför rutsöket börjar patrulleringen med
ögonsamband med de stridspar som är grupperade i stridsställningen. Startpunkten för rutsöket bör vara minst 50 m från stridsställningen för att underlätta arbetet med hunden. Genomför SOLO frekvent för att kunna ta upp ljud
och luftburen vittring från ev kvarvarande motståndare. Varje spårupptag ska
märkas upp och rapporteras till plutonchefen. Se till att hundföraren belönar
hunden för varje spårupptag.
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Utbildningskort 11
Förföljning av vikande person(er)
Hundens nytta
Hundens förmåga att nyttja sina sinnen i nya miljöer beror bl.a. på hur hunden är
tränad. Bara för att en hund är tränad att spåra i skog innebär det inte att den
förväntar sig få samma belöning på hårdjord yta. En hund som är tränad att spåra i
olika miljöer är givetvis till mer nytta. Beakta svårigheten om många andra
människor rört sig på platsen.
Motståndaren
Som motståndare måste du välja att framrycka snabbt och öppet, eller tyst och dolt
beroende på ditt mål och den situation du hamnat i. Att förflytta sig på väg går
snabbt och kan försvåra för en förföljande styrka, men risken att bli upptäckt måste
alltid vägas mot hastigheten.
Plutonchefen
Om spåret leder upp på en väg finns det flera alternativ. Det kan fortsätta på andra
sidan vägen, längs vägen eller ha försvunnit i t ex ett fordon som fanns på platsen.
Oavsett vilket så måste du som chef göra ett bedömande för det fortsatta agerandet. Ge inte upp målet att lokalisera en motståndare som valt att förflytta sig längs
vägen. Hitta möjligheter att få upp spåret igen. Det kan genomföras som ett
parallellsök (två omgångar med hund) längs med väg eller om man bara har en
hund att tillgå genomföra patrullering på den sida som är mest trolig att motståndaren hoppat av på.
Förutsättning, läge:
Plutonen löser sedan 24 timmar uppgiften BEVAKA kring ett skyddsobjekt. Vid
vägposteringen körs plötsligt ett fordon fram. Föraren och passageraren överaskas
av vägposteringen, bilen stannar hastigt och personerna lämnar fordonet till fots
och viker från platsen, bilen har iakttagits vid ett flertal tillfällen kring skyddsobjektet. Plutonchefen rapporterar detta till kompanichefen som vill att personerna
lokaliseras för att identifieras. En grupp med hund får i uppgift att genomsöka
fordonet i syfte att ta upp och följa spåret från förare/passagerare.
Uppgift:
Genomsök fordonet.
Beredd förfölj.

Instruktion till figuranterna:
Framryck på kolonn ca 200 m längs vägen. Lämna vägen där inte någon kan se
ert avhopp. Tillsammans framrycker ni några hundra meter i skogen. Lämna ett
föremål (ex. handske i fotspåret) längs framryckningsvägen. Därefter stanna
och invänta ny order. Var passiva när patrullen kommer till er. Medför radio
för att hålla kontakt med FBI.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
- Grupp med hund framrycker mot fordonet.
- Säkrare placeras ut för att skydda hundföraren och gruppchefs rutsök runt
bilen.
- När hunden fått spårupptag vid bilen påbörjas förföljning med grupp. Rapportering sker till plutonchefen.
- Tar inte hunden upp spåret och kan följa det längs vägen genomför gruppen
ett parallellsök längs vägen för att hitta ev avhopp.
- Rapport till plutonchefen när spåret och föremålet har hittats. När gruppen
kommer fram till föraren och passageraren kontrolleras dessa och rapport
sker till plutonschef.
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Utbildningskort 12
Patrullering i urban miljö
Hundens nytta
Hunden nyttjas bäst om området man arbetar i har så lite störningar som möjligt
kopplat till syn-, ljud- och doftintryck. I den urbana miljön lämpar sig hunden väl
när området varit tyst och stilla några timmar. Det finns många gömställen där
hunden kan hjälpa oss även i denna miljö.
Motståndaren
Som motståndare i urban miljö gäller det att anpassa uppträdandet så att man inte
blir alltför synlig. Mörkret är din vän framförallt om hemvärnsförbandet saknar
mörkerkapacitet.
Plutonchefen
Nyttja patruller med hund. I mörkret kommer hundens öron och nos att hjälpa dig
att få förvarning om området i övrigt ligger tyst och stilla. Detsamma gäller om vi
vill spåra eller söka någon som kan uppehålla sig inom området.
Förutsättning, läge:
Inbrottslarm har gått vid ett flertal tillfällen inne på skyddsobjektet. Objektet ligger
vid ett industriområde. Ingen person har varit synlig eller upptäckts av de kameror
som finns inom området. För att öka upptäcktsförmågan har hundpatruller satts in
inom områden som inte övervakas av tekniska hjälpmedel. Detta för att upptäcka
ev kriminell verksamhet samt skapa information för tillvägagångssätt vid innästling på skyddsobjektet.
Uppgift:
Genomsök tilldelat industriområde invid skyddsobjektet i syfte att upptäcka
personer.
Beredd intervjua personen.
Rapportera enligt 7S till plutonchefen.
Beredd förfölja.
Efter genomförd patrullering rapportera om det finns några tecken på verksamhet
såsom vart man rört sig och om man lämnat någon materiel.

Instruktion till figuranten:
Säkerställ att du blir transporterad till industriområdet. Håll dig dold, t ex under
eller bakom bråte eller annat lämpligt som redan finns naturligt i området, utan
att ta dig in i någon byggnad. Medför radio så att du kan hålla kontakt med
FBI. Ta med leksak så att du kan belöna hunden. Om hunden inte får vittring
från dig kan du göra några krypande eller skrapande ljud i anslutning till att
patrullen passerar för att möjliggöra upptäckt. Anpassa ditt agerande så att
patrullen kan agera enligt skyddslagen med stöd av envarsgripande eller nödvärn om du befinner dig innanför eller invid skyddsobjektet. Finns inget laga
stöd och du ej faller in i envarsgripande kan patrullen inte frihetsberöva dig.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
- Patrullera tilldelat område
- Rapporterar vind- och/eller spårmarkering.
- Följ upp markeringar och identifiera vittringskällan och om personen är vid
skyddsobjektet agera enligt skyddslagen.
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Utbildningskort 13
Patrullering i urban miljö med spår
Hundens nytta
Hunden nyttjas bäst om området man arbetar i har så lite störningar som möjligt
kopplat till syn-, ljud- och doftintryck. I den urbana miljön lämpar sig hunden väl
när området legat tyst och stilla några timmar. Det finns många gömställen där
hunden kan hjälpa oss även i denna miljö. Hunden kan spåra på hårda underlag
men vittringen som bildas är betydligt mindre än på mjukare underlag.
Motståndaren
Som motståndare i urban miljö gäller det att anpassa uppträdandet så att man inte
blir alltför synlig. Mörkret är din vän framförallt om hemvärnsförbandet saknar
mörkerkapacitet.
Plutonchefen
Nyttja patruller med hund. I mörkret kommer hundens öron och nos att hjälpa dig
att få förvarning om området i övrigt ligger tyst och stilla. Detsamma gäller om vi
vill spåra eller söka någon som kan uppehålla sig inom området. Utnyttja de ytor
som har mjuka underlag, om du kan lösa samma uppgift. Mjuka ytor ger en
enklare doftbild för hunden.
Förutsättning, läge:
Inbrottslarm har gått vid ett flertal tillfällen inne på skyddsobjektet. Ingen person
har varit synlig eller upptäckts av de kameror som finns inom området.
För att öka upptäcktsförmågan har hundpatruller satts in vid områden som inte
övervakas av tekniska hjälpmedel. Detta för att upptäcka ev. kriminell verksamhet
samt skapa information för tillvägagångssätt vid innästling på skyddsobjektet.
Uppgift:
Patrullera terräng i anslutning till staketet på insidan av skyddsobjektet.
Beredd omhänderta.
Beredd förfölja.
Efter genomförd patrullering rapportera om det finns några tecken på verksamhet
såsom vart man rört sig och om man lämnat någon materiel samt vilka in- och
utnästlingsvägar som nyttjats.

Instruktion till figuranten:
Framryck till staketet, som du senare ska ta dig över. När gruppen börjar lösa
sin uppgift tar du dig över staketet utan att bli upptäckt. Se till att gruppen inte
är längre bort än ca 10 minuter om underlaget är hårdgjort. Förflytta dig in mot
skyddsobjektet på varierande hårda- och mjuka ytor. Förflytta dig som i ett U
med ca 75 m på varje sträcka. Lämna ett föremål i dina fotspår. Fortsätt över
staketet och ta inte samma väg ut som in från staketet. Det ska vara minst
100 m mellan in- och utgång. Lämna leksak innan du kommer till plats för
upphämtning av fordon.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
- Patrullera staketkanten.
- Rapportera vind- och/eller spårmarkering.
- Snitsla upp staketet där markeringen finns.
- Följ upp, rapportera spåret och lokalisera var personen har rört sig.
- Konstatera och rapportera att spåret går över staketet. Snitsla och om möjligt ta upp det på andra sidan. Följ spåret till en väg där personen troligtvis
blivit upplockad. Om terrängen utanför är inom skyddsobjektet kan övningen läggas upp så att personen finns kvar inom området och avslutningen
blir inom ramen för skyddslagen.
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Utbildningskort 14
Framryckning i urban miljö
Hundens nytta
Hundens sinnen lämpar sig till att minska risken för obehagliga överraskningar vid
passage av korsningar och bakom hushörn i anslutning till parker (motsvarande).
Hunden kan inte höra eller känna skillnad på vän eller fiende vilket innebär att den
största nyttan får vi i en folktom miljö. Nyttjas vinden vid en sådan framryckning
kan man även få hjälp av hundens luktsinne.
Hunden kan tränas och även nyttjas att ta upp ljudet i skyl bakom husknuten.
Motståndaren
Säkerhetshotet som vi kan möta i form av andra förband eller kriminella i en urban
miljö kommer antingen vara i rörelse eller ligga stilla och vänta.
Plutonchefen
Oavsätt om hotbilden är känt eller inte så gäller det att nyttja sensorerna rätt. Om
framryckningen ska gå fort och hunden inte lämpar sig i täten så kan man med
fördel placera hundekipaget i kön och när man kommer till en korsning eller ett
terrängparti där man är osäker på vad som finns bakom hörnet så kan man kalla
fram ekipaget och placera det på fast/stillastående bevakning.
Vinsten med detta är att man kan få en indikation av hunden innan man väljer att
passera den öppna ytan eller korsningen.
Förutsättning, läge
Säkerhetshotande verksamhet misstänks pågå vid en hussamling. Plutonen har fått
i uppgift att ta och genomsöka hus. Stadsdelen ligger öde, utegångsförbud gäller
och civilläget i denna delen av staden ska vara lågt. Gruppen ska förflytta sig till
en lämplig plats för att understödja övriga gruppers tagande av objekt. Förflyttningen måste ske längst med gator över korsningar, genom parker.

Uppgift:
1. grupp (med hund) frr längst Storgatan, genom parken, över Tvärgatan tar sst
hörnet Hundgränden - Kattgatan. Understödjer 2.grp tagande av objekt 22.
Beredd omhänderta säkerhetshotande personal.
Instruktion till figuranten
Tänk dig in i att vara den motståndare som gruppen kommer att möta och uppträd därefter. Instruktören/övningsledaren bestämmer ditt/era uppträdanden
med hjälp av syfte och mål med övningen. Om målet är att öva/pröva hundens
förmåga att få vindmarkering måste du/ni tänka på att uppträda med vinden i
ryggen. Skall hunden få ljudmarkering(ar) måste du/ni kunna anpassa ljudnivån/intensiteten beroende på utbildningsståndpunkt och/eller svårighetsgrad,
för detta bör du/ni ha samband med instr/övnled som då kan ”styra ljudnivån”..
Dina/era uppgifter kan också bli att, bli överrumplad och omhändertagen alt. är
att uppträda offensivt så att eldstrid uppstår (envarsingripande). Uppträdandet
bestäms av instruktören/övningsledaren.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
Kontrollera att gruppens RASSOIKA täcker möjliga omfall. Vilket laga stöd
har gruppen för att öppna eld? Styr annars gruppens förberedelser till hur
framrycker ni säkert och snabbt med de sensorer ni besitter och hur ska det
fungera i praktiken. Vad gör gruppen om hunden markerar ljud och/eller vind
vid ett hushörn? Hur gör gruppen om man väljer att konfrontera ljudet eller
vittringskällan och det är ett säkerhetshot.
Förslag på lösning:
Gruppen framrycker längst med husväggarna med hög eldberedskap. Gruppen
gör halt innan en korsning och tar fram hundekipaget för att kontrollera om
hunden indikerar något innan man väljer att placera ut säkrare för att fortsätta
förflyttningen över den öppna ytan. Om hunden markerar så fattar gruppen
beslut om att ändra framryckningsväg eller konfrontera källan vilket kan leda
till ett omhändertagande eller en nödvärnsskjutning. Hunden behöver bara
nyttjas för att få upp ett ev. ljud. Om gruppen väljer att agera mot markeringen
(risk för sammanstöt) frr gruppen med släpande hundekipage alt. är att låta
hundekipaget genomföra fast/stillastående bevakning (med säkrare) i flank
eller från platsen där gruppen nu startade sin framryckning (stannar ekipaget
kvar beakta risken för splittring av gruppen) Hunden kan nyttjas som distraktor
och hundföraren bevakare när personen är omhändertagen för att ha full grupp i
stridställningen.
Grupperingsformer och framryckningssätt, se SoldF (s.294) och MOUT anvisningarna.
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Utbildningskort 15
Tagande av objekt med ett dolt uppträdande och med gott om
tid.
Hundens nytta
Hundens sinnen, initialt luktsinnet, närmare objektet även hörseln kan ge gruppen
indikationer som kan påverka uppträdande och genomförandet vid tagandet av
objektet. Förutom förvarning (om någon/något är på objektet) kan man även få
reda på om det varit någon kring objektet tidigare genom att försöka hitta spår.
Nyttjar man hunden optimalt kan man få både ingående och utgående spår. Detta
tillsammans med ett bedömande kan innebära att man får en uppfattning om var de
som ev. varit kring objektet kom ifrån och var de kan vara på väg någonstans. Att
nyttja vinden är A och O om förutsättningarna finns kopplat till terräng och tid.
Motståndaren
Beroende på vad du som motståndare har till uppgift så kommer du vara försiktig.
Du kommer säkert att bedriva spaning mot objektet och mot förbandet och det kan
ske vid olika tidpunkter. En kriminell kanske är nyfiken hur lång tid det tar innan
någon larmstyrka ansluter medans en annan motståndare vill kontrollera gångjärn
eller lås för att ge ett bra underlag för en kommande insats. Vissa kommer säkert
endast verka på avstånd. Dagens teknik gör ju att du kan på flera hundra meter se
detaljer på dörrar och lås vilket gör att man inte behöver ända fram till objektet.
Vill däremot motståndaren förstöra objektet så lär han inte vänta på att förbandet
först ska komma dit. Han lär även, om han har utrustningen, verka från avstånd om
han kan nå framgång i sitt mål utan att behöva ta onödiga risker.
Plutonchefen
Här måste du välja väg. Ska du åka fram och ta objektet öppet och snabbt för att
hindra att någon gör något mot det i närtid eller ska du uppträda dolt och skapa
underlag för insats på kort eller lång sikt? Oavsett vilket så kan hunden spela en
stor roll under och efter att objektet är taget. På vägen fram kan hundens näsa ge
en förvarning om någon är där framme eller har varit där och i sådana fall vart de
kan ha tagit vägen. Efter att objektet har tagits kan hunden nyttjas som post men
även för att söka av misstänkta platser där motståndaren kan ligga och observera
objektet ifrån (kort 7 och 8).

Förutsättning, läge:
Plutonen ska inom X timmar påbörja lösandet av uppgiften bevaka/skydda av
objekt med utökat tillträdes och avbildningsförbud.
Plutonen där din grupp med hund ingår ska ta objektet för att kontrollera om
någon är eller har varit i anslutning till/på objektet för att därefter övergå till att
bevaka/skydda objektet i x antal tim/dygn.
Möjliga uppgifter till en hvgrupp med hund:
(plutch väljer genom sin stridplan om och vilken ordning alla uppgifterna skall
genomföras eller om en till flera skall genomföras)
1) Stillastående bevakning när man ser objektet.
2a) Genomföra genomsök (rutsök) runt objektet.
2b) Genomföra patrullering längs en sida av objektet.
3) Genomför Z-(slalom, mm) sök mot/intill objektet.
4) Genomföra genomsök/rutsök i omedelbar anslutning till objektet.
5) Genomföra genomsök av objektet (om detta skall ske eller är möjligt).
6) Genomföra patrullering/genomsök i/kring närliggande områden/byggnader.
Över tiden skall gruppen vara beredd/kunna:
• Omhändertaga person invid/på objekt.
• Förfölja/följa upp.
(bevakning/skydda uppgifter enl. andra kort).
Under/efter genomförda uppgifter rapporteras om det finns några tecken på att
någon rört sig i området kring objektet eller att någon påträffas, var har man
rört sig, har de lämnat någon utrustning eller materiel, vilka in- och utnästlingsvägar har man nyttjat som vi kan dra lärdom av för att förhindra framtida
brott samt vara underlag för chefens fortsatta beslut/stridsplan.
Uppgifterna
Uppgifterna redovisas på nästkommande sidor.
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15:1 Stillastående bevakning när man ser
objektet.
vind

C
B

Upplag

Instruktion till figuranten (när man vill öva…):
1. (vind): Var stillastående till att röra dig tyst och dolt inom området alt i anslutning till objektet med vinden i ryggen, kan varieras på olika avstånd (blir
olika svårighetsgrader) till gruppen/hunden.
2. (ljud): ”Skapa” ljud i varierande styrka och med varierande utsträckning
(nivå och utsträckning varieras beroende på hundens nivå).
3. (syn): Bli synlig kort eller lång tid (vid en plats eller mellan platser, springa
in i ett hus, lämna ett hus och sedan försvinna) enligt övningsledarens bestämmande. Detta moment övar ev. både hunden och soldaterna i gruppen.
4. (inget): Ingen figurant i/på objektet
* Under övningsalternativ 1-3 är det viktigt med samband mellan övningsledaren och figuranten så att agerandet från figuranten sker i rätt utsträckning och med rätt nivå.
Vad figuranten gör vid 3 ovan kan styras av ev. kommande moment (ex. se
kort 10 alt inbrytning i byggnad (nedan) )
Var beredd att ”belöna” hunden efter/under momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
FAP på bulleravstånd.
Tar terräng om möjligt med vinden som hjälp för att få förvarning från objektet.
Gruppen frr och grupperar på lämplig sätt så att hundekipagets jobb/arbete
skyddas men inte störs.
Rapporterar ev. markering från objektet till högre chef.

FAP
Ex på order:
1. grupp sst vid GRANEN, stillastående bevakning av objektsområdet minst
intill obj är taget och säkrat (under 15 min). Beredd genomsöka inre området.
Rapport på kanal 3.

Styr figurantens agerande i tid, nivå och plats(er).
Variera momenten (1-4) enligt ovan.
Efter genomförda moment kan man låta figurant agera så att gruppen får agera,
ex. nödvärnseld.
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15:2 Genomföra rutsök runt
objektet objektet.
Spår

vind

Syn

C

Spår

B
Ljud
Upplag

Vind

= SOLO
Ex på order:
1. grupp genomför rutsök runt objektområdet, kvarlämna en omg i NV hörnet
för observation in mot objektet. Beredd på order förfölja ev. spårupptag.
Tilldelas extra ra.
Rapport på kanal 3.

Metoden kan användas vid gott om tid och vid osäkert underrättelseunderlag.

Instruktion till figuranten:
Förflytta dig från en plats där man kan observera objektet från avstånd. Gå
fram till objektet (ev. över/genom staket) och lägg din hand på någon dörr alt.
aptera något på objektet, göm mtrl/utr någon stans. Förflytta dig ut från objektet (helst med vinden i sida el. rygg, för att öva spårning) till en plats för upphämtning eller i en båge tillbaka till utgångsplatsen. Lämna/tappa gärna något
föremål i spåret på väg ut från objektet. Går du till en upphämtningsplats, lämnas en ”leksak” till hunden som belöning.
Konfronteras du med hunden så var beredd att ”belöna” hunden efter/under
momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
FAP på bulleravstånd.
Frr om möjligt med vinden som hjälp för att få förvarning från objektet. Gruppen frr på lämplig gruppering så att hundekipagets jobb/arbete skyddas men
inte störs.
Vid spår, fastställer spårriktning, rapporterar till högre chef
Rapporterar markering(ar) från objektet till högre chef.
Vid order om att förfölja/följa upp se kort 2-4.
Snitslar upp markeringen och gör färdigt rutsöket (om inte följ upp/förfölj
gäller).
Okulärbesiktar objektet för att konstatera ev. yttre påverkan.
Rapport till högre chef att rutan är slagen och beredd förfölja vid utgående
spår.
Vid förföljning/följa upp (som sker efter/på order) sker rapport till högre chef
vid konfrontation alt stoppunkt. Rapportera alltid till högre chef om misstänkt
upphämtningsplats med fordon eller plats för observation på avstånd.
Varianter kan vara ljud- eller vindmoment under rutsöket istället för spår.
Figurantens agerande ska då vara enl. stillastående bevakning ovan.
Något moment bör också genomföras så att gruppen får agera, alt att soldat
upptäcker någon vid objektet till att gruppen blir påskjutna och nödvärnssituation uppstår.
Not:
Stora rutsök är tidskrävande och bör därför inte genomföras som en första
åtgärd vid ett tagande av objekt om det genererar väntan för övriga i plutonen,
det kan vara ett alternativ om gruppen är tidigt på plats och plutonen i övrigt
anländer senare eller om hela tagande uppgiften är en enskild grupp uppgift.
Genomförs rutsöket efter att själva objektet är taget/säkrat bör man bara öva
spårmomentet.
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15:3 Genomföra patrullering längs en sida
av objektet.
Vind

C
Vind

B

Spår

Ljud

Upplag

= SOLO
Ex på order:
1. grupp genomför patrullering längs västra sidan av objektområdet intill norra
kanten och tillbaks. Beredd på order förfölja ev. spårupptag.
Rapporterar på kanal 3.

Metoden kan användas vid mindre gott om tid och vid osäkert
underrättelseunderlag.

Instruktion till figuranten:
Förflytta dig från en plats där man kan observera objektet från avstånd. Gå
fram till objektet (över tänkt ptrl sträcka) och lägg din hand på någon dörr (alt
kan vara att aptera något på objektet). Förflytta dig till en plats varifrån du skall
”dofta” alt göra ljud. Här är det bra om du kan se gruppen/hunden utan att själv
synas för att kunna vid rätt tillfälle/tidpunkt och på rätt nivå agera (samband
med övningsledaren är också bra att ha).
Alternativ är att inifrån objektet förflytta dig ut från objektet (över tänkt ptrl
sträcka) till en plats för upphämtning eller i en båge tillbaka till utgångsplatsen.
Lämna gärna något föremål i spåret på väg ut från objektet.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
FAP på bulleravstånd.
Tar terräng om möjligt med vinden som hjälp för att få förvarning från objektet.
Gruppen frr på lämplig gruppering så att hundekipagets arbete skyddas men
inte störs.
Vid spår, fastställer spårriktning, rapporterar till högre chef
Rapporterar markering(ar) från objektet till högre chef.
Vid order om att förfölja/följa upp se kort 2-4.
Snitslar upp spåret och gör färdigt patrulleringen.
Okulärbesiktar objektet för att konstatera ev. yttre påverkan.
Rapport till högre chef att patrulleringen är genomförd och beredd förfölja
utgående spår.
Förföljer (efter/på order) och kommer till sluthandlingen alt stoppunkt. Rapport
till högre chef vid stoppunkten alt.(ex) om misstänkt upphämtningsplats med
fordon påträffas eller om mtrl gömma påträffas.
Varianter kan vara ljud- eller vindmoment under patrulleringen istället för spår.
Figurantens agerande då enl. stillastående bevakning ovan.
Något moment bör också genomföras så att gruppen får agera, alt. att soldat
upptäcker någon vid objektet till att gruppen blir påskjutna och nödvärns situation uppstår.
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Metoden kan användas vid gott om tid och vid osäkert underrättelseunderlag samt vid stor sannolikhet för sammanstöt.
15:4 Genomsök terrängen intill objektet med ex: Z-sök.
Vind

C
B
Uppl

Ex på order:
1. grupp genomför Z-sök, terrängen från GRANEN intill ENEN,
finns något hitom el. på objektet.
Tar sst vid ENEN beredd skydda 2.grp genomsök innanför staketet .
Rapport på kanal 3.

Instruktion till figuranten:
Lös uppgifter som om du vore i en sabotageenhet (styrs av instruktören/övningsledaren). Jobbar du med att sabotera något skall du göra det (verklighetstroget). Är du en som skall skydda pågående (fi) verksamhet, gruppera
enl. instr/övnled och agera därefter. Det kan även finnas andra uppträdanden,
instr/övnled bestämmer.
Var beredd att ”belöna” hunden efter/under momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
FAP på bulleravstånd.
Genomför Z-söket med vinden som hjälp för att få förvarning från objektet.
Gruppen frr på lämplig sätt så att hundekipagets arbete skyddas men inte störs.
Gruppen skall hela tiden vara beredd på sammanstöt.
Rapporterar ev. markering från objektet till högre chef samt rapport när gruppen är grupperad vid ENEN och är beredd att skydda.
Styr figurantens agerande i tid, nivå och plats(er).Variera momenten med olika
agerandet från figurant så hunden markerar eller/och att gruppen får
verka/agera (strid/nödvärnseld beroende på förutsättning) förhand/efterhand..
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15:5 Genomföra rutsök/genomsök i anslutning
till/runt objektet.

C

B

Upplag

Ex på order:
1. grupp genomför rutsök runt by B.
Beredd på order genomsöka by B.
Rapport till mig vid grinden.

Instruktion till figuranten:
Ta med leksak. ”Gör åverkan” som om det har varit inbrott, öppna ett fönster,
ställ något under fönstret (som hjälp för att ha tagit sig in/ut). Var kvar inne i
byggnaden beredd ”skapa” ljud när grupp/hund är utanför fönstret eller när
hund ”kontrollerar” fönstret. (syfte är att gruppen skall anmäla till högre chef
att någon/något finns i objektet som underlag för fortsatt stridsplan/tillvägagångssätt)
Alt: Efter åverkan ”fly” från platsen till gömställe nära objektet (i syfte att
hunden skall spåra upp och hitta dig), tappa lite ”stöldgods” på vägen till ditt
gömställe. Uppträdande vid upptäckt kan variera (övningsledaren bestämmer) i
syfte att gruppens medlemmar skall få agera på olika sätt (avisa, omhänderta,
snäll, våldsam) du kan också gestalta olika personer (barn, dement, mm). Var
beredd att ”belöna” hunden efter/under momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
Gruppen frr runt byggnaden och kontrollerar ev. åverkan på fönster och dörrar
samt om något är apterat, soldat(er) ur gruppen (inte hundföraren) känner på
dörrar/fönster att allt är låst (om det skall vara det). Gruppen frr på lämplig
gruppering så att hundekipagets arbete skyddas men inte störs.
Hunden kan markera ev. utgående/ingående spår eller föremål som tappats
eller applicerats av människa. Hunden kan även användas om dörr eller fönster
står öppna för att kontrollera om någon/något finns innanför (avstånd varierar
beroende på insidans utseende/utformning och givetvis ev. ljudets styrka).
Gruppen lämnar säkrare (1 el. 2) i varje hörn.
Dessa kvarstannar tills uppgiften är löst och återgår till gruppen när ny uppgift
skall lösas.
Rapport skall lämnas om något upptäcks under genomförandet.
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15:6 Genomföra genomsök av objektet (steg 1)
(om detta skall ske eller är möjligt).
INBRYTNING I BYGGNAD
Ljud

Vittring

Spår

Hunden kan hjälpa gruppen med markering av ljud/vittring
och ev. in/ut spår vid inbrytningspunkten.
Om civil/mil aktivitet råder inom objektet begränsas
nyttan av hundekipaget.
Hundekipaget saknar offensiv förmåga och går in efter
att inbrytningszonen är säkrad.

Ex på order:
1. grupp genomsök by B.
Beredd på order genomsöka by C.
Rapporterar på kanal 3.

Instruktion till figuranten:
Ta med leksak. Ta normalt i handtaget och gå in i byggnaden. Uppehåll dig
omedelbart innanför dörren (avstånd kan variera). Var beredd att på övningsledarens direktiv åstadkomma ljud i olika nivåer (aktiviteterna innanför dörren
behöver/skall inte alltid genomföras (svårighets stegring). När hunden kommer
in belöna enligt plan.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
Gruppen frr till husväggen om möjligt ca 5 m på sidan om dörren. Håller sig
nära väggen och grupperar ut säkrare på ömse sidor om dörren.
Hunden får scanna av området runt dörren i syfte att hitta eventuella spår.
Sedan utföra stillastående bevakning vid dörren under några minuter i syfte att
upptäcka eventuell vittring eller ljud inifrån byggnaden.
Här bryts momentet för gruppen. Hunden släpps in till figuranten och belönas.
När hunden belönats kan gruppen fortsätta inbrytning enligt utbildningsanvisning MOUT.
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15:7 Genomföra genomsök av objektet (steg 2)
(om detta skall ske eller är möjligt).
GENOMSÖK I BYGGNAD
Hundekipaget kan hjälpa gruppen att finna gömda
personer eller materiel
VIKTIGT!
Vi har i nuläget inga hundar med tilläggsdressyr
för frisök i byggnad.
ALL SÖKVERKSAMHET I BYGGNAD SKER I KOPPEL el.
SPÅRLINA.

Instruktion till figuranten:
Ta med leksak. Göm dig inne i lokalen (på anvisad plats), uppträd vid upptäckt
på sådant sätt så ändamålet/syftet med momentet uppnås (ändamålet/syftet fås
av insruktören).
Kan vara: Lydig, våldsam, oförstående, barn, mm i syfte att gruppens medlemmar skall få agera på olika sätt (avisa, omhänderta, hjälpa). Var beredd att
”belöna” hunden efter/under momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
Startläge: Hundekipaget är grupperad i anslutning till säkrarna (på sidan eller
i mellan), hunden gör stilla stående bevakning under någon/några minuter.
Hundföraren anmäler markering till grpch. Grpch fastställer att genomsök av
lokalen skall göras och ger order om i ”vilket varv” det skall genomföras.
Avdela säkrare (1-2 st) till hundekipaget. Frr sker enl. skiss (ex).
Om/när hundföraren rapporterar markering fattar grpch beslut om fortsatt verksamhet och ger erforderliga order/kommandon (ex: 3:an o 4:an undersök
bakom skåpen, beredd omhänderta/avvisa …). Här kan hunden användas som
distraktor alt. dra sig något bakåt för att genomföra stillastående bevakning
mot resten av lokalen alt. i riktning mot fortsatt genomsök.
Genomsöket fortsätter tills hela lokalen är genomsökt.
Hittas fler ”figuranter” utförs samma åtgärder som ovan.
Variera figurantens uppträdande och antal.

Den byggnadsdel som skall genomsökas skall vara säkrad.
Hundekipaget åtföljs av minst en säkrare.
Ekipaget kan scanna av dörrar och tidskrävande objekt som
lagerhyllor, pallställ och större upplagsplatser
Vid markering övertar gruppen uppföljningen av markeringen
enligt chefens order.
Hunden kan användas som distraktor vid ex. ett
omhändertagande.
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15:8 Genomföra patrullering/genomsök i/kring
närliggande områden/byggnader.

C

B

Instruktion till figuranten:
Ta med leksak. Göm dig/er på anvisad plats i god tid innan gruppen/omgången
kommer, ha lite uppsikt så du ser/märker när ekipaget börjar närma sig alt. ha
samband på ra till instruktören/övningsledaren. Är målet att öva/pröva vindmarkering, var tyst och stilla men var beredd att förstärka hundens chans att
upptäcka dig/er (genom att anpassa/göra ljud, om målsättningen är att få en
ljudmarkering).
Uppträd vid upptäckt på sådant sätt så ändamålet/syftet med momentet uppnås
(ändamålet/syftet fås av instruktören).
Du kan också få uppgift att spring runt lite kring ditt ”gömställe” innan du
gömmer dig för att antingen ”göra” spår eller för att förvilla/störa hundens
arbete, detta beroende på hundens utbildningsståndpunkt. Var beredd att ”belöna” hunden efter/under momentets genomförande.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning:
Gruppen frr på lämplig gruppering så att hundekipagets arbete skyddas men
inte störs. Grpch och hundförare samverkar om i viket varv frr skall ske (hänsyn till ex: vind, egen personal)
Om/när hundföraren rapporterar markering fattar grpch beslut om fortsatt verksamhet och ger erforderliga order.

Upplag

Stolplada

= SOLO
Ex på order:
1.grupp genomsöker området kring byggnad B och C
Beredd genomsöka byggnad B
Rapport på kanal 3

Variera figuranternas uppträdande och antal.
Variera att figuranten varit på ett ställe men flyttat på sig.
Variera gömd figurant el. inte och gömd utr/mtrl.
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Utbildningskort 17
Genomsök av område kring flygbas
för att motverka avståndsbekämpning
Hundens nytta
Om förbandet får i uppgift att söka av ett område så kommer detta kunna lösas mest
effektivt om man använder hunden och jobbar mot vinden. Det man måste tänka på är att
området man söker av ska vara tomt från egna förband och att inga bör ha vistats i området i
närtid då hunden inte kan känna skillnad på vittring från vän eller fiende.
Motståndaren
Vår motståndare kan kring en flygbas lösa många uppgifter i många olika skeden av en
konflikt. I detta utbildningskort så finns motståndaren på plats för att spana mot våra
flygstridskrafter i syfte att kunna leda in eget flyg, laserpeka ut hangarer eller verka med
buret robotsystem mot hangarer och/eller buret Lv-system mot startande och landande
flygplan. Motståndaren kommer att behöva öppna ytor för att kunna se och verka. Ska buret
Lv-system användas så måste även flygplanet kunna målföljas innan avfyrning. När roboten
ska skjutas så kommer den att tappa höjd innan raketmotorn slår till vilket gör att avfyringsplatsen måste vara utan mask. Beakta att motståndaren är skygg i sitt uppträdande och
hellre tar till flykt än riskerar att röja sig för våra förband. Detta gäller säkerligen inte vid
visuell upptäckt eller när de vill verka mot våra förband.
Plutonchefen
Att säkerställa att flygplanen kan starta och landa är en viktig uppgift kring en flygbas.
Flygplanen har lägst fart och höjd i samband med start och landning vilket gör att de då är
mest känsliga för påverkan. Uppställda flygplan är även det ett prioriterat mål och kan man
slå ut flera på samma gång är det en framgång för en motståndare. Du måste hålla reda på
flygplanläget över tiden och anpassa dina förband till både inflygning och uppställningsplatser.

upprätta en dold plats där du kan övervaka flygplanrörelser och/eller verka med robot/Lv-system mot uppställda eller landande flygplan.
Om du får visuell kontakt med gruppen så försök att dra dig ut dolt om du inte hinner
lösa din uppgift mot flygplanen. Lämna delar av din materiel, ex en ryggsäck och ett
maskeringsnät. Tillbakaryck inte i spåret du kom ifrån utan välj en annan väg ut. Efter
några hundra meter går du i bas och inväntar gruppen.
När gruppen kommer har du en skada och spelar på soldatreglerna om omhändertagande
av skadad motståndare.
Var beredd att leka en lek med hunden när momentet är över (anpassat till hunden). Ta
därför med en leksak. Säkerställ även radiosamband till FBI som följer gruppen så att
du kan anpassa uppträdandet beroende på vad som händer.
Instruktion till följebefäl samt förslag på lösning
- Gruppchefen och hundföraren planerar arbetspasset kopplat till vind, terräng
och tilldelad tid.
- Gruppen genomför RASSOIKA inkl. om- och vidfallsplanering.
- Gruppen påbörjar genomsöket.
- Gruppen får en vindmarkering och rapporterar den till plutonchefen. Ordern
från denne är att gruppen ska:
FÖLJA UPP = Följ upp och identifiera vem eller vad det är som hunden markerat.
Gruppen följer upp på lämplig stridsgruppering och kommer antingen fram till
spåret
eller till materiellegan.
Gruppen rapporterar in spåret och/eller materiellegan till plutonchefen som ger
gruppen
i uppgift:
FÖRFÖLJ = Lokalisera vart någon varit och vart de kan ha tagit vägen genom att
följa
spåret.
- Gruppen upptäcker, och agerar mot motståndaren innan rapport till högre chef sker.
Plutonchefen ger gruppen i uppgift att genomföra ett rutsök som syftar till att ingen
annan motståndare har lämnat platsen.
- Momentet avbryts och figuranten belönar hunden.

Förutsättning, läge
Plutonen löser uppgiften BEVAKA kring en flygbas.
Grupp med hund får i uppgift att söka av inflygningsriktningen i syfte att kontrollera att
ingen finns i området.
Uppgift:
Grupp med hund skall söka av tilldelat terrängavsnitt under 2 timmar enligt
karta. Beredd förfölja.
Instruktion till figuranten:
Förflytta dig med vinden i ryggen in mot övningsområdet. Säkerställ att din vittring från
spåret eller din utrustning drar in i det tänkta genomsöksområdet. Fortsätt en bit till och

Vind

Mtrl

Fig
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