SoS – Svenska Service- och Signalhundsförbundet
Denna del behålls av sökanden

Kom-ihåg-lista
Krav för att ställa sig i SoS utbildningskö

☐ Godkända ansökningshandlingar. Komplett ifylld ansökan inklusive bilagor skickas till kansliet.
☐ Aktuell och utförlig dokumentation över funktionsnedsättningen från legitimerad vårdpersonal (läkare,
sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, hörcentral, kurator etc).
☐ Hunden ska vara id-märkt. Bifoga kopia på intyg och eventuellt registreringsbevis.
☐ Röntgenutlåtande på hundens höfter och armbågar. Gäller alla raser. Bifoga kopia. A eller B på höfter
och UA på armbågar krävs. För C på höfter och/eller grad 1 på armbågar krävs dispensansökan
(kontakta kansliet).
☐ Friskhetsintyg från veterinär. Gäller även för vanliga rassjukdomar enligt SKKs rasprogram.
☐ Hunden ska ha viss grundlydnad. Bifoga kopia på kursintyg.
☐ Eventuellt giltigt fodervärdsavtal/avtal angående avel. Hunden bör inte delta i avel under
utbildningstiden.
☐ Hunden ska vid ansökningstillfället vara minst ett år men inte ha fyllt tre år.
☐ Hunden ska vara social med människor och fungera bland andra hundar.
☐ Betald medlemsavgift på 350 kr. Pg 41 97 83-6 eller bg 138-8057.

Krav för att delta på lämplighetstest (LT)
☐
☐
☐
☐

Godkänd ansökan.
Veterinärintyg (inte äldre än tre veckor vid testdatum)
Betald avgift för LT.
Betald medlemsavgift på 350 kr.

Krav för att delta i SoS assistanshundsutbildning
Hundägaren ska …
☐ ha en bestående funktionsnedsättning och en vardag som underlättas av assistanshund.
☐ ha ett genuint hundintresse.
☐ vilja träna sin hund dagligen under utbildningstiden med stöd av instruktör.
☐ föra anteckningar över träningen.
☐ delta vid träningstillfällena enligt överenskommelse med instruktören.
☐ delta vid obligatorisk förarutbildning på annan ort. Föraren betalar själv för kost och logi.
☐ delta på examen och vid framtida årsprov.
☐ följa SoS regelverk.
Hunden ska …
☐ ha godkänts vid lämplighetstest (LT).
☐ examineras innan den fyllt fem år (dispens ges endast i undantagsfall).
☐ hälsodeklareras av veterinär var tolfte månad under hela tjänstgöringstiden.
☐ bära träningstäcke och id-kort i offentlig miljö.

Krav för att ha certifierad assistanshund i SoS
☐
☐
☐
☐
☐

ägaren ska vara fullmedlem i SoS.
ekipaget ska delta i årsprov (kan ske på annan ort än hemorten).
hunden ska vara frisk. Veterinärintyg lämnas var tolfte månad.
hunden ska bära täcke och id-kort i offentlig miljö.
SoS regelverk måste följas.

Hundägaren tar själv ansvar för sin funktionsnedsättning och/eller sjukdom och får vid behov ha med egen medhjälpare vid
utbildningstillfällena. Alla som hanterar ansökningshandlingar och journaler inom SoS har tystnadsplikt.
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