


Vill du lära dig mer om skydd? 

Är du nyfiken på skydd? Tränar du skydd? Tävlar du skydd? Har du hund i tjänst? Då ska du boka in 

lördag 22 oktober. Hammarö BK bjuder i samarbete med Studiefrämjandet in till ett seminarium i 

skydd där du får möjlighet att ta del av Glenn Anderssons kunskaper och erfarenheter. 

Glenn är polis, hundförare sedan -93, utbildningsledare Skåne och chef för hundenheten Malmö. 

Nuvarande befattning är Utbildningsledare Hund i Region Syd. Han håller grundutbildningar och 

instruktörskurser för poliser och väktare, besiktningsmannakurser (L-tester) för poliser samt diverse 

fortbildningar för hundförare i Skåne och i övriga landet. Han är en av fem Frontex assessors 

(provledare med rätt att godkänna Frontex ekipage, både hundförare och instruktörer) i världen och 

har utvecklat, planerat och genomfört två kurser i Frontex regi (patrullhundskurs + 

specialsökhundskurs), där drygt 20 EU-länder deltagit med sina respektive huvudinstruktörer.Frontex 

är EU:s gränskontrollmyndighet och svarar för samordningen av de nationella 

gränsbevakningsväsendenas verksamheter för att säkerställa skyddet vid EU:s gränser. Han har haft 

uppdrag åt FN/UNOPS som assessor och är en av tre som har rätt att godkänna hundekipage för FN:s 

räkning. Inom SBK är Glenn tävlingsfigurant samt tävlingsledare A. Han har tävlat flertal SM i skydd, 

vunnit polishunds-SM i skydd ett flertal gånger och vunnit Nordiska mästerskapen i skydd för 

polishundar. 

Dagen inleds vid klockan 09:00 och kommer att bestå av teori på förmiddagen om skyddets olika 

delar, vilka mentala egenskaper som används och hur en skyddshund tränas från de första 

övningarna till färdig tävlingshund/tjänstehund. På eftermiddagen blir det praktiska övningar 

utomhus där vi får se Glenn jobba med några hundekipage som kommit olika långt i träningen.  

Kostnad för dagen är 200 kr. Det kommer att finnas möjlighet att köpa lunch till förmånligt pris och 

önskemål om det anges vid anmälan. Anmälan är bindande och görs till Kristina Svensson på 

kristina.tollerud@tele2.se. Avgiften betalas in klubbens plusgiro 33 49 26-3, ange Skydd samt ditt 

namn. Anmälan och betalning ska göras senast 10 oktober.  
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