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kvartal 3 2022

Produktionsledaren har ordet
Behålla, behålla och behålla!!!!
Vare sig det är en relation man vill skall bestå eller en tingest man är rädd
om så är det viktiga att vårda för att få behålla.
Våra hundekipage måste vårdas för att de skall fortsätta och att Försvarsmakten alltså skall behålla dem.
Vi får pålagor från Försvarsmakten hela tiden att öka vår produktion av
ekipage (hund + förare) medans ekipage ofta slutar i snabbare takt än vi
utbildar. Detta måste vi hitta lösningar på och även om det är Försvarsmaktens ansvar att vårda ekipagen i förbandet så kan vi komma med
med positiva idéer om hur de skall göra.
Ni kan tillskriva mig på min mailadress vad Ni tänker så skall jag ta med mig
förslag och tankar till Försvarsmakten.
Det skulle ju kunna vara så att vi får uppgifter om KU, KFK eller liknande i
SBK för att vårda ekipagen (Kompletterande Utbildning-Krigsförbandskurs)
av Försvarsmakten och då är vi självklart med på noterna.
I skrivande stund slutförs SBK/F 16:s flygvapenkurs patrull och SBK/
F7:s påbörjas med motiverade elever och instruktörer, gott stöd från
flottiljerna och Flygstaben och allt ser mycket lovande ut. Försöken
bedrivs med såväl gammal 90-ordning som nyare Försvarsmaktsgemensamma anvisningar och efter dessa försök med utvärderingar
kommer det att justeras för en fastställd ordning och prövning
till de 4 kurserna som genomförs 2023.
Jag påminner om att det är hunden som utbildas mot krigsplacering
Flygvapnet och inte föraren och jag ser det som en perfekt
Brukshundklubbsverksamhet för fler!
Tala väl om varandra !!!
Jöran Wikbladh, Produktionsledare
Svenska Brukshundklubben
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Martina har ordet...
Jag är en 48-årig kvinna, bosatt på den skånska
västkusten med familj innehållandes make, två
tonåringar, en islandshäst och min vapendragare Doris, certifierad räddningshund av
rasen portugisisk vattenhund.
Jag kan nog med SBK:s mått mätt betraktas
som väldigt ny i klubben då jag anslöt i
samband med påbörjad räddningshundutbildning våren 2019.
Med det sagt kan man väl konstatera att jag
inte valdes in i förbundsstyrelsen med
anledning av lång och trogen tjänst i SBK eller
min hundkompetens.
Däremot hoppas jag kunna bidra utifrån min
yrkesmässiga bakgrund där jag jobbat en del
med förändringsledning och kunskapande
relationer. I min nuvarande tjänst är finansiell
samordning och samverkan mellan myndigheter en stor del av min vardag.
Ser fram emot att få lära mer om utskottets alla verksamheter och vara med och utveckla
användningen av samhällsnyttiga hundar!
Känner mig stolt över att få representera en frivillig försvarsorganisation, inte minst i tider
som dessa, som står redo att tillsammans med våra fyrbenta vänner göra skarpa insatser i
kris och krig.
Martina Bach,
sammankallande i Utskottet för samhällsnytta
Förbundsstyrelsen

Grundkurs Tjänstehund
Under sommaren har vi kört två kurser under temat grundkurs tjänstehund. Under 4
dagar samlades intresserade på Marma och fick prova på olika moment, som ljudövning och fast bevakning från patrullhund och miljöträning och vindövning från räddningshund-utbildningen. Schemat var fullspäckat för att hinna med så många moment
som möjligt. Tack alla som deltog och bidrog med feedback, så vi kan göra kursen ännu
bättre nästa år.
Mona Brantling, Kurschef
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Info om

Kom i form tjänstehund

Hej alla tjänstehundintresserade!
Nu är sommaren snart över och hösten närmar sig, fullspäckad med aktiviteter.
Kortleken är nästan färdig och ligger för tryckning. Vi hoppas många ska få glädje av den och
hitta övningar som inspirerar till träning tillsammans med hunden. Här kommer ett litet
smakprov på vad den innehåller.
Hunden är ofta uppmärksam på vad som händer runtomkring den.
Här kan du öva hunden i att upptäcka någon och följa personens
gångriktning. Sätt dig med hunden bakom en buske och låt en
kompis gå mot er och sedan vinkla åt höger eller vänster. Belöna
hunden när den uppmärksammar riktningsändringen.
Välj själv om du belönar hunden eller om du och hunden går mot
ljudet och figuranten belönar hunden.

Att balansera, krypa under eller hoppa upp på saker
ökar er smidighet och är även bra för balansen. Hunden
får bättre bakbenskontroll av övningarna. Sök upp en
plats med nedfallna stockar och balansera på dem,
hoppa över eller kryp under tillsammans med hunden.
Tänk på att undvika nedhopp till hårt underlag.

Vi börjar komma i mål i vår satsning ”kom i form tjänstehund” där vi lägger tyngd på hur vi
bygger upp och bibehåller den fysiska förmågan på bästa sätt hos både hund och förare.
Vårt andra aktivitetspaket med träning där vi presenterar moment och övningar för dig och
hunden att göra för att bygga upp och/eller utveckla er kondition och styrka kommer bli klar
under hösten.
I vår föreläsningsserie om Mental uthållighet, kommer inspelningen börja i slutet av augusti.
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Info från

UG utbildning räddning
Rapport fran raddningens medverkan under Almedalsveckan
Bruse och Christian Björses har under Almedalsveckan på Gotland, på initiativ av Agria, haft
en avancerad uppvisning i hur en sjöräddningshund arbetar vid ett skarpt sök ute på havet.
Ett scenario med två kanotister hade rapporterats försvunna och en sök- och räddningsinsats
påbörjats, kändisarna Fredrik Steen ”Hundcoachen” och Johanna Lind Bagge var figuranter
som låg i havet och väntade på att bli funna. Sjöräddningshund Bruse tillsammans med SSRS
Visby och Sjöfartsverkets helikopter användes i denna fartfyllda uppvisning. Syftet var att visa
på hur ideella krafter, Brukshundklubben och Sjöräddningssällskapet sam-arbetar med
Sjöfartsverket i sökoperationer. Samtidigt också passa på informera om Svenska
Brukshundklubbens viktiga och frivilliga arbete.
Den gemensamma punkten hund visade sig knyta samman våra svenska politiker. Hunden
bryter barriärer mellan annars vitt skilda politiska åsikter, tankesätt och inriktning.
Fantastiskt att se att det finns åtminstone en gemensam nämnare dem emellan, hund.
Våra hjältehundar gör en oerhörd nytta för så många. Samtidigt som en hund räddar liv ute
på havet så räddar en annan hund liv på ett sjukhus som terapi, service, assistans hund. Eller
så hjälper man till ute i skogen som patrullhund på ett eftersök av en försvunnen person.

Det är viktigt att vi visar vad vi gör. Viktigt att visa våra folkvalda politiker. Almedalsveckan
var ett perfekt tillfälle för detta då eliten av politiker var samlade på en och samma plats.
Vi har visat för dem att vi finns och att vi finns för dem när de behöver det som mest!
Hemvärnets mantra ”överallt och alltid” känns helt plötsligt oerhört rätt för så många andra
hundaktiviteter också!
En hund kan rädda liv på så många olika sätt… på så många olika platser.
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Info från

UG utbildning räddning
Räddningshundverksamheten kör på för fullt. Flera kurser är avslutade och några gör sina
certprov under hösten. Förarutbildningen går sista veckan i oktober. MSB:s grundkurs går
vecka 40 och vi hoppas många av våra ekipage bereds plast på den kursen.
Nya kurser startar i Skåne och Dalarna, en kurs i Västmanland har just dragit igång.

SM för räddningshundar gå av stapeln den 15-17 september Uppsala-trakten.

Är du nyfiken på räddningshundverksamhet är det ett
ypperligt tillfälle att bekanta sig med den.

Rapport från pågående Sjöräddningshund kurs på Västkusten:

Sjökursen gör under hösten ett prov på båtsök och skogssök. Kursen går på västkusten och
målet är att göra certifikat prov detta år. Om allt går vägen kommer 4 hundar att bli
stationerade på Västkusten och 2 ekipage i Stockholms området.
KU för instruktörer hålls på Arlanda 15-16 oktober, en helg fylld med spännande föredrag,
både fysträning för tjänstehund, mentalitet, riskanalys med mera. Vi kommer också jobba
vidare med stegringsplaner till den digitala kursdatabas som skapats och som alla kursdeltagare och färdiga förare kommer få tillgång till under hösten.
Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.
Årets kampanj som genomförs under vecka 39, den 26 september - 2 oktober. Om du har
tjänstehund och vill synas och informera om vår verksamhet har många kommuner olika
arrangemang man kan delta i för att sprida information om tjänstehundar.
KU för domare är planerad till 15-16 april 2023. Där kommer vi bland annat fördjupa oss i
bedömningsproblematiken.
Vi kommer också att ordna en ny utbildningsomgång för att rekrytera nya provledare och
domare under 2023. Mer info kommer på hemsidan.
Vid pennan
Mona
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Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar
2022
Efter att Upplandsdistriktet åtagit sig att arrangera FMM år 2020 och 2021 som båda blev
inställda så blev tävlingen äntligen av 2022. FMM genomfördes i år på Marma skjutfält
19-21 augusti. Tio av arton distrikt hade anordnat DM för patrullhundar så alla 30 platserna
fylldes inte utan antalet tävlande var 26, dock blev det två återbud på grund av löp, alltså
24 tävlande. Inga reserver alltså utan alla som sökte kom med.
Under första tävlingsdagen vräkte regnet ned hela dagen (med undantag för lunchen då det
var en timmes uppehåll) så det var fullt i torkrummen lördag kväll. Söndagen bjöd på bättre
väder. Resultatet blev 16 godkända, 6 icke godkända och 2 som bröt.
Två av pallplatserna (1 och 3) erövrades av Stockholmsdistriktet medan Halland lade beslag
på andraplatsen. Se hela resultatet på tjh-masterskap.se
Som vanligt på FMM är det en härlig stämning och kul att träffa folk från hela landet, både
gamla bekantskaper och göra nya.
Tävlingen invigdes och avslutades av vår förbundsordförande Piia Nora.
Man kanske skulle införa principen att det distrikt som segraren tillhör med automatik utses
att arrangera nästa års FMM, för det har ju varit ganska få distrikt som tagit på sig uppdraget de senaste åren. Och det finns ju fler distrikt än Uppland och Västra…, 16 närmare
bestämt.
Ola Eriksson, FMM-general, med hjälp av 24 funktionärer och 8 domare.

Gå in på tjh-masterskap.se så får ni veta vad dom heter :-) .
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Flygdagen 27 augusti F16 i Uppsala
I helgen var SBK tjänstehund på plats på Flygdagen i Uppsala och representerades av tre
hundförare och två certifierade patrullhundar. Vi hade ett stort tält med gott om plats.
Intresset var stort, väldigt många besökare och efter halva dagen var det mesta av
materialet i montern redan utdelat.
Enligt Försvarsmakten och Polisen gjordes uppskattningen att det var cirka 190 000
besökare under dagen,
Förutom att berätta om SBK som frivillig försvarsorganisation, informerades det även om
patrull- och räddningshundsverksamhet. Vi informerade även om vår ungdomsverksamhet,
och det var otroligt att möta så många intresserade ungdomar.
Några av de bästa inslagen med dagen var att se hur många ungdomar som var
intresserade av vår verksamhet, samt glädjen när barnen vid några tillfällen fick klappa
hundarna.
Sophie Tjernbäck, tjänstehundansvarig i Upplandsdistriktet
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Länk till Krisberedskapsveckan
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Norra Militärregionens sensorvecka
Redan före utbrottet av pandemin planerades för att i Övre Norrlands Distrikt kunna
genomföra en utbildningsvecka i juli för i första hand hundförare och hundbefäl men i en
förlängning även grupp, plutons- och kompanichefer. Tankar finns om att utveckla denna
vecka till en form av specialistvecka där även andra tjänstegrenar skulle kunna ha sina
fokusområden som kunde gå parallellt och där det ansågs lämpligt även integrerat. Norra
Militärregionstaben har varit ett gott stöd i uppstarten av planeringen tillsammans med
Norrbottensgruppen med Hanna Strömberg. Inför genomförandet av årets upplaga klev
Lapplandsjägargruppen med stabschefen Åke Norberg in och gjorde det hela möjligt att
genomföra redan detta år.

Vidsel valdes som utbildningsplats pga. av skäl som stor tillgång på mark, i mitten av
distriktet med möjlighet att nå alla bataljoners hundförare och hundbefäl, tillgång till
boende, restaurang och lektionssal.
Syftet med kursen var att deltagande hundbefäl och hundekipage på de tre bataljonerna i
ÖND område teoretiskt och praktiskt på olika sätt skulle få redskap för att stridstekniskt
jobba med förbandets viktigaste sensor i kombination med andra sensorer som förbanden
redan har och som de kommer tillföras i närtid vid lösandet av vanligt förekommande uppgifter. Kursen valde att fokusera på CIM-IA, drönare och hund i kombination.
Drönarpilot var hemvärnsveteran Olle Kauppi från Kalix som privat
i 15 år har flugit ett flertal olika drönare. Den som användes på
kursen kostade 80.000:-, hade 20 min drifttid, IR och zoomande
kamera. Hundarna var kursdeltagarnas egna godkända tjänstehundar alla med placering i 10.-13. Hemvärnsbataljon och CIM-IA
var korttidslån från 10. Hemvärnsbataljon.
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Norra Militärregionens sensorvecka forts
Under fyra intensiva dagar analyserades och utbildades det på alla sensorers för- och
nackdelar. Hur man historiskt använt hund och CIM-IA, att genomföra terränganalyser,
motståndarens handlingsalternativ och våra möjligheter att utifrån olika scenarier nyttja
dessa sensorer i ett system av sensorer.
En bieffekt blev att deltagande hundbefäl och hundförare nu även praktiskt kan upprätta
en CIM-IA.
Kommentarer från deltagarna var bara positiva och man upplevde att ”Syftet är uppnått
över förväntan”
Andra kommentarer från kursdeltagarna var ”Kursen har gett mig förståelse för hur olika
sensorer kan och ska samverka. Att jag som hundförare har möjlighet att göra ett bättre
jobb och därmed verkligen bidra till att lösa förbandets uppgifter. Att våga utmana
hunden i träning och våga vänta ut hundens markeringar”
”Kursen har ökat min förståelse för hur andra sensorer kan hjälpa oss i vår roll. Mer kött
på benen kring stridsteknikfrågor som involverar hund. Kursen har gjort mig till en bättre
hundförare och träningskompis”
”Drönaren gav en ny dimension och nya möjligheter att kombinera med hundtjänsten.
Arbetet med CIM och att taktisk planera var bra. Nyttigt och bra att jobba stridsparsvis.
Bra hundövningar, bra att få planera och genomföra. Nu kan jag ge förslag och ställa
frågor till pluton- och gruppchef på hur sensorerna kan samverka så att vi övar på det”
”Nu kan vi informera chefer om fördelar och hur använda sensorer tillsammans. Tipsa och
genomföra träning med andra hundförare, sprida ringar på vattnet”
Deltagarna lyfte fram att en utveckling av kursen vore att få arbeta med soldater och
gruppchefer.
Att taktisera runt användandet av sensorer triggar igång tanken på hur man bäst utnyttjar
sensorerna och hur man bäst kombinerar sensorerna vid olika tillfällen. Bara den process
som sattes igång tankemässigt hos var och en ger en mereffekt som sen kommer utveckla
förbanden. En intressant utveckling av kursen skulle vara om man kunde kombinera med
fler praktiska moment där en B-styrka nyttjas med utnyttjande av sensorer utifrån ett
scenario där deltagarna på olika täter fått en uppgift.
Avslutningsvis så var det en superrolig kurs både för deltagare och instruktörer som
rymde samkväm med god mat på grillen i solsken
vid Piteälven, en kurs som gav mersmak om hur
mycket det går att utveckla i samspelet mellan
hund och UAS om gruppen och gruppchefen är
välutbildad på karta, kompass, radio etc.
Nu får framtiden och fortsatt planering utvisa hur
denna kurs tas vidare.
/ÖND Tjänstehund
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Försvarsmaktsombud
Svenska Brukshundklubben har fyra stycken Försvarsmaktsombud.
De vet tex när och var nästa patrullhundskurs hålls inom sitt geografiska ansvarsområde. Om du är intresserad och vill veta mer kan du kontakta ditt ombud.
Våra fyra ombud samverkar med distrikt i Svenska Brukshundklubben och dess kurschefer. De företräder även förbundskansliets produktionsledare gentemot Försvarsmaktens förband och utbildningsgrupper.
Ombudens kontaktuppgifter och geografiska ansvarsområden:

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

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

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

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
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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 konsumentprisindex.

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.
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/funktionar-tjanstehund/klubb-distrikt/
distriktsutbildning/

Kursverktyget
Kursverktyget används och testas på 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

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

Kurskatalog 2022 och 2023
Du har väl inte missat att alla kurser inom patrullhundsverksamheten finns i en kurskatalog
på hemsidan?: https://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/kurskatalog/
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Tjänstehunds utbildningsdagar
Utbildningsdagarna planeras att genomföras på Radisson Blu Arlandia hotell, Arlanda den

4-5 februari 2023.
Utbildningsdagarna kommer att genomföras samtidigt som
Organisationskonferensen med delvis gemensamma programpunkter.
Vi vill gärna att ni inkommer med önskemål på innehåll och programpunkter.
De skickas till: tjanstehund@brukshundklubben.se

Du har väl inte missat …
Svenska Brukshundklubbens podd?
Följ länken:
Hundägarpodden - Svenska Brukshundklubben

Missa inte…
… att gå in på vår hemsida.
För dig och din hund - Svenska Brukshundklubben
Där finns information och uppdaterade länkar till
allt som du behöver…

Hundmarschen
går av stapeln 12-18 september
Gå en valfri sträcka på minst 10 km tillsammans
med din hund i naturen. Sträckan kan delas upp
vid behov.
Glöm inte vatten till dig och din hund, bra skor att
gå i och kanske något gott fika. Läs mer på;
Svenska Brukshundklubben hundmarschen

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