Utbildning
förs regelbundet under arbetets gång.
Det är även en möjlighet för hundföra
ren att höja och bibehålla motivationen
hos hunden. Stora delar av hundens ar
bete leder oftast inte till något fynd och
allt för långa sökperioder utan att hun
den hittar något kan ledat till att motiva
tionen sänks.

Ytsök i morgondisen

EMS har specialiserat sig på att
utbilda hundar att leta efter
sprängämnen i både gammal
sprängbotten och nysprängd
miljö, ovan jord och i tunnel. Vi
har även erfarenhet av sök på
före detta skjutfält efter militära granater.

Söderledstunneln, Stockholm.

Hundförare - ett simpelt yrke?
Vi på EMS har i grunden en 1-årig
utbildning i avancerat specialsök på
HundCampus i Hällefors.
Den eller motsvarande utbildning ser vi
som ett absolut minimum för att ha de
verktyg man behöver som hundförare,
oavsett vilka preparat eller vilken miljö
man ska jobba i.
Den utbildningen började vi 2012 och
har sedan dess vidareutvecklat oss ge
nom fler utbildningar, deltagande i ut
vecklingsprojekt och operativt arbete
med våra hundar.
Utöver detta har vi även utbildat
oss till lärare i avancerat specialsök och
avancerat spårarbete och därmed för
djupat våra kunskaper och egenskaper.
En stor dela av yrket går ut på att analy
sera beteenden, fatta snabba beslut och
anpassa sig. Att vi även agerar i rollen
som lärare gör att vi konstant tränas på
denna analys, dessutom på fler individer
än våra egna hundar.
En av oss har även en dressörutbild
ning med inriktning på sprängämnes
sökande hundar.
En dressör ska kunna träna upp en
hund och lämna över den till en annan
hundförare. Detta ställer lite andra krav
då mycket av hundarnas arbetsmotiva
tion ligger just i samarbetet med föra
ren, vilket alltså måste lycka överföras
till den nya föraren.
Vår kravställning på eventuella nya
hundförare i EMS är därav hög. Att en
individ har rätt inställning och förmåga
att lära och omvandla teori till praktik
är det mest avgörande. De flesta kan
ganska snabbt lära sig grunderna i olika
belöningsmetoder men det är en annan
sak att omvandla det till praktisk färdig
het.
Några av de utvecklingsprojekt vi
deltagit i:
* Inlärningsmetoder/Analysmetoder i
laboratoriemiljö.

* Mineralhund - sök efter tunga minera
ler och sällsynta jordartsmetaller.
* Funktionellt användande av ID-sök på
djur.
* Och mycket mer…
Med denna artikel hoppas vi att ni
läsare har fått upp ögonen för Explosiv
hunden och hur användbar den är för
att säkerställa god arbetsmiljö!
Hoppas läget i världen är bättre för
fysiska möten under 2021, så vi får en
chans att träffa er vi inte kunnat under
året tex. i samband med mässan Borr &
Spräng.
Ta hand om varandra där ute!
Förutom Explosivhundar har EMS
stor kunskap om att arbeta operativt
med olika sökhundar.
Tex.
Narkotika
Skadedjur
Miljögifter
Mineraler
och mycket mera...
Komplettera exempelvis din beställning av explosivhund med en
narkotikahund till att säkerställa
att inga olagliga preparat finns i
bodar eller maskiner.

Dola med tändare kvar.

Erbjudande till BEF-medlemmar!

Till vänster: Rester av en skarp granat som vi
hittat med en del av den skarpa verkansdelen
intakt.
Till höger: En övningsgranat. Denna har haft
en skarp drivladdning och samma ballistik som
en skarp men istället för verkansdel är den
främre delen av granaten en betongklump.

Som medlem i BEF kan ert företag få upp till 30% rabatt om ni väljer att använda
er av explosivhund från EMS för att öka säkerhet för anställda på er arbetsplats.
Explosivhund Miljö & Säkerhet Sverige AB
Erbjudandet gäller under 2021
Kontakt info@explosivhund.se
www.explosivhund.se
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