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Produktionsledaren har ordet 
 

Preparatus supervivet 

  

Den förberedde överlever känns naturligt att uttrycka i dessa tider. 
Det som vi övat för i många år för vissa av oss och kanske lite kortare tid 
för andra känns dessvärre aktuellare än någonsin att vara beredd och 
tillämpa. 
Det är nu vi skall skruva upp våra hundar några snäpp till, lägga till den 
där sista övningen man inte förut orkat göra med sig själv och hunden. 
Se över sin utrustning. 
Starta kurs med ny hund. 
Utbilda sig själv i SBK eller Hemvärnet i något som kan vara bra att  
komplettera med. 
  

Viktigare än någonsin att vi är på tårna och är beredda bidra med våra 
dugliga patrullhundar. 
  

Nedan en rad från vår Rikshemvärnschefs handbrev till oss efter          
invasionen av Ukraina; 
  

”Samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna för att öka        
uppfyllandet av specialister i våra krigsförband.” 
Specialister: det är vi med våra hundar det! 
Utöver det manar vår Rikshemvärnschef på oss att förbereda det som 
går och vara beredda enskilt och i förband. 
  

Det är nu vi skall vara redo att visa vad vi kan göra med våra fina hundar 
i kris tillsammans! 
  

Ta hand om Er!!! 
  

Jöran Wikbladh 
Produktionsledare 
Svenska Brukshundklubben 
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Nytt år och nya tag inom räddningshundverksamheten  
  

Under året planera vi att genomföra en mängd aktiviteter. De färdiga förarna har fått  
information om när deras träningshelger är planerade samt när deras NRT ska genomföras.  
Under våren är NRT inplanerat 14-15/5 28-29/5 samt 11-12/6. Till dem behöver vi alltid  
figuranter, så om du är intresserad av räddningshundverksamhet är det ett utmärkt tillfälle 
att se vad man som ekipage ska klara av, så kom gärna dit och hjälp till. Hör av dig till 
gullvi.gullander@gmail.com för platsen och vad du kan hjälpa till med.  
 
Under våren kommer flera kurser ha sina delprov 2 och några kommer ha sina avslutande 

certprov. Vi håller tummarna för dem om hoppas att de kan delta på den planerade RHFU:n 

som går i Skövde sista veckan i maj. Den avslutas med en NRT. De ekipage som klarar sig kan 

sedan gå MSB:s Grundkurs efter sommaren och därmed hamna på larmlistan. 

Vi hoppas att MSB hinner med att genomföra en extra Grundkurs, så att alla som klarade 

NRT på förra årets RHFU kommer med på larmlistan. 

 

Vi planerar även ett KU-för instruktörer. Förslag på helg är 10-11/9, så reservera den helgen 

så återkommer vi med plats. Där vi ska summera erfarenheter från pågående och avslutade 

kurser, erbjuda kompetensutveckling för vårta instruktörer samt jobba med den kursdata-

bas som håller på att tas fram.  

Kursdatabasen kommer innehålla korta introduktioner till moment, filmer och målbilder för 

nya kursdeltagare. Den kommer senare att byggas på med problemlösningar för mer erfarna 

förare och tips och idéer för övningar. 

KU för domare har inget inplanerat datum än, men berörda kommer kallas så fort det är 

klart. Den behövs då vi reviderar våra regler som ska gälla från 2023. Reglerna för NRT är 

också under revidering och vi tittar på möjligheten att anpassa dem så ekipagen kör längre 

pass på färre stationer. Det skulle innebära att 

provet kan genomföras på en dag och kräva lite 

färre figuranter/funktionärer än dagens prov. 

Nya räddningshundkurser starta till hösten i  

Västmanland och även i Skåne under senare  

delen av hösten. Håll koll på SBK:s hemsidan för 

information om förträffar. 

 

Vid pennan 

Mona  Brantlind 

Info från  

UG utbildning räddning 
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Kom i form tjänstehund 
 
I vår satsning med ”kom i form tjänstehund” lägger vi tyngd på hur vi bygger upp och  

bibehåller den fysiska förmågan på bästa sätt hos både hund och förare.  

Satsningen innehåller tre delar och riktar sig både mot räddningshund, sjöräddning och 

patrullhund.  

Vi tar även fram en kortlek med inspirerande moment med tjänstehundanknytning, som 

man kan göra för att förbereda sig inför en kurs eller om man vill ha kul med sin hund. Flera 

av momenten är inspirerade av både räddnings- och patrulldressyr och en del är återvunna 

från ”gatloppet” som tyvärr har gått lite i stå under pandemin. Arbetet planeras vara klart 

efter sommaren 

. 
 
Fysisk förmåga: Moment och övningar för dig och hunden att göra för att bygga upp och/
eller utveckla er kondition och styrka. Styrketräning kommer presenteras genom övningar i 
ett häfte med bilder och instruerande text. Kondition och uthållighet presenteras genom 
SBK Löparskolan. 
Miljöträning och hantering får du genom kortlekar med förslag på anpassade övningar     
tillsammans med hunden. 
 
Kost: Tips på vad och när du och hunden behöver äta 
för att orka under en övning och vad som behövs (när ni 
bygger upp er) vid träning av kondition och styrka.  
Vi kommer göra korta filmer med olika teman som  
berör verksamheten 
 
Mental uthållighet: En föreläsning i tre delar som hur 
du förbereder mig mentalt före, under och efter ett 
uppdrag eller övning.  
Tips på hur du hanterar och motverkar den  
psykologiska påverkan av trötthet, kyla, hunger samt 
andra faktorer som eventuellt påverkar dig och hunden 
mentalt. Hur återhämtar du dig och hur kan du  
eventuellt hjälpa hunden? 
 

Vid pennan 

Mona  Brantlind 

Info från  

UG utveckla tjänstehund 
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Försvarsmaktsombud 
 

Svenska Brukshundklubben har fyra stycken Försvarsmaktsombud. 

De vet tex när och var nästa patrullhundskurs hålls inom sitt geografiska ansvars-
område. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta ditt ombud. 

Våra fyra ombud samverkar med distrikt i Svenska Brukshundklubben och dess kurs-
chefer. De företräder även förbundskansliets produktionsledare gentemot Försvars-
maktens förband och utbildningsgrupper. 
 

Ombudens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden: 

 

Militärregion Väst - Försvarsmakten  

   Malin Liljesson 
   Tel: 0722-31 15 12 
   E-post: malin.liljesson@live.se 

Militärregion Syd - Försvarsmakten 

   Sven Börje Persson 
   Tel: 0732-01 61 55 
   E-post: svenborje.persson@sjobo.nu 

Militärregion Mitt - Försvarsmakten 

 Ola Eriksson 

 Tel: 0708-71 18 11 

 E-post: fmombud@unita.se 

Militärregion Nord - Försvarsmakten 

 Marianne Dahlin  

   Tel: 0702-45 92 49 
   E-post: marianne.dahlin66@gmail.com  

https://
www.facebook.com/
sbkpatrullhund/ 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2bqKt6DWAhWrB5oKHcwVBQAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.facebookbrand.com%2F&psig=AFQjCNEb7ej3-S2lR-4lP8_yqpBoLV-1gQ&ust=1505332581131967
https://www.facebook.com/sbkpatrullhund/
https://www.facebook.com/sbkpatrullhund/
https://www.facebook.com/sbkpatrullhund/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT2bqKt6DWAhWrB5oKHcwVBQAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.facebookbrand.com%2F&psig=AFQjCNEb7ej3-S2lR-4lP8_yqpBoLV-1gQ&ust=1505332581131967
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PODD 

Brukshundklubben 

kommer att lansera 

en pod under mars, 

Mer info kommer...  

Utbildningskontrollen  

Hv-skallet  
genomförs 17/6--19/6 -2022   

(fredag-söndag vecka 224)  

OBS!!! HEMSIDAN  OBS!!!             
 

SBK får en ny hemsida i mitten av mars och det som 
kan hända då är att många direktlänkar kan bli  
ogiltiga.  

Arracz och den försvunna flickan  
är en spännande barnbok om en modig patrullhund, utgiven av 
Svenska Brukshundklubben.  
”Patrullhunden Arracz och hans matte  
Carola bor i byn Risböle. Där är träden 
höga och sjöarna djupa. I grannhuset bor 
Arracz bästa barnkompis Luna. En dag 
kommer Luna och hennes mormor bort. 
Arracz,  
Carola och flera soldater söker hela natten. 
Under fullmånens sken letar de i skogen, 
över myrar och vid Dödmanstjärn. Kommer 
de att hitta Luna?" 
 

Boken är lämplig för barn i åldern 6-9 år.  
 

Författare är Carola Nilsson, som är patrull-
hundsförare med sin hund Arracz, och  
Elisabeth Croneborg som är manus-
författare och skrivpedagog.  
De fina bilderna i boken är skapade av illustratören Lotte Sederholm. 
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Nationella totalförsvarsdagen 2022  
 

Lördag den 18 juni arrangeras en nationell totalförsvarsdag i Malmö. Under dagen kan 
man lära sig mer om det svenska totalförsvaret, ta del av prova på- aktiviteter och 
träffa myndigheter och frivilligorganisationer.   
Bakom arrangemanget står MSB och Försvarsmakten – tillsammans med  
Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad.  
Under dagen kommer civila och militära myndigheter, frivilliga försvars-organisationer 
och företag att medverka. Syftet är att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga 
och att alla i Sverige har en viktig roll att bidra  
 
Nationella totalförsvarsdagen 2022 (msb.se) 

Tjänstehunds utbildningsdagar 2022 

 
Du kan ta del av presentationerna på 

Brukshundklubbens hemsida 

Flygvapenkurser patrullhund 2022 
Är du intresserad av att utbilda din hund till patrullhund och sedan låna ut den  

tillfälligt till Flygvapnet. Under 2022 genomför Svenska Brukshundklubben två  

försökskurser på två platser i Sverige.  

F7 Såtenäs 
Anlagstest HvSS 29 maj alt. 19 juni 
 

Kursveckor V36, 39 och 44. 

 

Behörighetsprov 19-20 november 
 
 

Information och anmälan till kurschef 
Björn Malmeström bjorn.malmestrom
[at]gmail.com, mobilnr 070-207 52 71 

F16 Uppsala 
Anlagstest 19 mars 
 

Kursveckor V18, 29 och 35. 
 

Behörighetsprov 17-18 september 

 
 

Vid frågor kontakta FM-ombud  
Ola Eriksson fmombud[at]unita.se,  
mobilnr 0708-711 811 
Kurschef Sussi Hedlund hedlundsussi[at]
gmail.com, mobilnr 070-740 37 74 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2022/juni/nationella-totalforsvarsdagen-2022/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
mailto:bjorn.malmestrom@gmail.com
mailto:bjorn.malmestrom@gmail.com
mailto:fmombud@unita.se
mailto:hedlundsussi@gmail.com
mailto:hedlundsussi@gmail.com
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Kursverktyget 

Kursverktyget används och testas av många av de kurser som är igång idag, vilket är    
jättebra! Målet är att få in så många kurser som möjligt till nästa år. Responstiden har 
snabbats på lite och kommer snabbas på mer framöver. Det kommer även mer arbete 
med utveckling under hösten.  
Fortsätt att skicka in er feedback när ni jobbar i kursverktyget, så att vi får veta vad som 
funkar och inte funkar. 
 

Hälsningar, 
Frida Svemer 

 Instruktörsarvoden 
Försvarsmakten och MSB har beslutat om nya instruktörsarvoden från den 1/1 2022.  
De nya arvodena är 1 536 kr/dag för veckokursarvode och 222 kr/timme i timarvode.  
Arvodena kommer att justeras årligen i enlighet med förändringen av konsumentpris-
index.   

DISTRIKTSUTBILDNING—TJÄNSTEHUND! 
 
Sitter du i styrelsen för klubb eller distrikt eller är du ny som tjänstehunds-
ansvarig?  
Nu kan vi erbjuda en digital distanskurs för dig som behöver det i din roll som 
förtroendevald eller som bara är nyfiken och vill veta mer. 

Utbildningar på Hemvärnets Stridsskola 
Vi vill tipsa om ett par nya kurser på Hemvärnets Stridsskola. Dessa kan våra hundbefäl 
ha stor nytta av. Det gäller kompanistridskurs samt bataljonstridskurs.  
Bägge kurserna arrangeras av HvSS och är på 5 dagar.  
Här kan man läsa mer om kurserna:  
https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnets-stridsskola/dokument 

Medel för rekrytering 
Vi vill uppmärksamma er runt om i landet att det finns medel att söka 
centralt för rekrytering.  
Man kan tex ansöka om medel för att  arrangera prova-på-dagar eller inköp 
av material.  
Kontakta kansliet via tjanstehund@brukshundklubben.se 

https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnets-stridsskola/dokument
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('tjanstehund@brukshundklubben.se');
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Utskottet för samhällsnyttas nyhetsbrev PH 

Om du har nyheter eller önskemål  på vad du vill läsa om i vårt Nyhets-
brev 
kontakta oss gärna. 
 
Kontaktperson för nyhetsbrevet är; Carola Nilsson, UG Information PH
         p.c.nilsson@telia.com 

Missa inte… 
… att gå in på vår hemsida. 

Där finns information och uppdaterade länkar 
till allt som du behöver… 
 

Försvarsmaktsmästerskapet 2022 

FMM 2022 genomförs på Marma den 19-21 augusti.  
Arrangör är Upplands distrikt.  
Sista dag för anmälan och avgift är den 20 juni. Då ska även protokoll och 
resultatlistor från DM senast vara kansliet tillhanda. 
På grund av byte av hemsida kommer anmälningsformuläret till FMM 
öppna upp lite senare än vanligt, ev först i april. 

VIKTIGT! 

Dispens för träning och tävling 1 mars - 20 augusti 
 

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd 
verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. 

SBK:s förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte 2021-08-28 om nya anvisningar 


