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Produktionsledaren har ordet 
 

Tjänstehundsvänner! 
  

Vi är utvalda, vi är sedda och vi räknas! 
Att vara frivillig på något sätt i syfte att gör något för någon annan har 
alltid varit och är fortfarande det finaste en människa kan göra! 
Detta är idag än mer accentuerat och accepterat i de tider vi dessvärre 
lever i – vi är extra välkomna av våra uppdragsgivare och medmänniskor. 
Den lilla skepsis som tidigare funnits mot sådana som oss (frivilliga       
istället för yrkesprofessionella) har istället utbytts till ett varmare väl-
komnande. Vi räknas verkligen och är alltid på riktigt. 
Allt detta positiva förpliktar för oss där förväntningar finnes att vi skall 
uppfylla avtal samt vara beredda att göra insatser och fortsätta leverera 
riktigt bra patrullhundar. 
Det vet jag att Ni gör och alltid anstränger Er för att lyckas med. Det är 
det som är vår frivillighet och det är det som behövs i en Försvarsmakt 
som är beredd på det värsta och förlitar sig på våra duktiga hundar till 
skydd & bevakning. 
  
Hundtjänstskolan Marma slutplaneras nu efter två års pandemipaus och 
ledning, instruktörer och elever ser verkligen fram emot detta fina möte 
& utbildningstillfälle av likasinnade. 
Om vi inte ser dig på Marma i år så ta sikte på nästa års hundtjänstskola. 

  
Ha en fin sommar!!!  
Fortsätt ta hand om varandra och kratta manegen för någon annan lite 
varje dag. 
  
Jöran Wikbladh, Produktionsledare 
Svenska Brukshundklubben 
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Under våren har de som gått kurs under pandemin åren kunnat göra sina certprov och  
glädjande nog är det 11 ekipage som gör sin förarutbildning under vecka 21.  
Veckan avslutas med ett nationellt räddningshundtest och då är man slutligen klar med sin 
utbildning. Vi håller tummarna att allt går bra för dem.  

 

KU för instruktörer är flyttat till 15–16 oktober. Vi kommer ha lite olika föredragshållare  

utifrån instruktörernas önskemål samt jobba vidare med målbilder och stegringsplaner i det 

digitala kursverktyget. Så här långt är vi klara med allt fram till delprov 1.  

Kurserna som startar framöver kommer ha tillgång till dokument och filmer. 

Utskottsgrupperna prov och utbildning har ett möte 11-12 juni i Alvesta för att diskutera 

verksamheten framöver.  

Centrala aktiviteter: 

Arbetet med smittskydd som bedrivits som ett projekt tillsammans med SLU och Blå  
stjärnan, där vi tittat på hur vi kan hantera smittskydd inom vår verksamhet håller på att  
avslutas. Frida på kansliet är den som varit vår representant. Vi ser fram emot att ta del av 
arbetet när det är klart och kommer självklart att presentera det här. 

 

Kansliet har också haft ett första möte med en representant från Jordbruksverket som driver 
ett projekt där man tittar på hur frivilliga försvarsorganisationer kan vara en resurs i civilt 
försvar och vid större händelser, då frivilliga behövs. Arbetet är under uppstart och kommer 
bland annat generera ett aktörsnätverk för FFO:er och myndigheter/länsstyrelser/
kommuner. Mer information om vad/hur vi ska göra där kommer i tjänstehundnytt efter 
sommaren. 

 

Vill också slå ett slag för Krisberedskapsveckan som i år är vecka 39. MSB skriver att ”ett  
viktigt syfte med Krisberedskapsveckan är att stödja kommunerna i deras arbete med att 
öka allmänhetens kunskap om kriser och krig. Eftersom FFO har till uppgift att stödja och 
stärka offentliga aktörer med bland annat totalförsvarsinformation har de en naturlig roll i 
kampanjen Krisberedskapsveckan”. Så alla frivilliga, håll koll på vad er kommun och FFO:er 
har för aktiviteter och passa på att visa upp vår verksamhet tillsamman med dem. Mer info 
finns även på www.msb.se/krisberedskapsveckan 
 

Vid pennan 

Mona  Brantlind 

 
 

Info från  

UG utbildning räddning 

http://www.msb.se/krisberedskapsveckan
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Kom i form tjänstehund 
 
I tidigare tjänstehundnytt har vi skrivit om vår satsning ”kom i form – tjänstehund”.  

Kortleken med inspirerande moment kring tjänstehund är så gott som klar. Det som återstår 

är att välja ut bilderna samt att få den tryckt. Den kommer förhoppningsvis vara klar efter 

sommaren. 

Delarna om fysisk förmåga och kost är också nästan klara och det som återstår är att spela in 

en föreläsning om mental uthållighet med lämplig föreläsare. Den kommer förhoppningsvis 

att vara klar sent i höst. 

 

Vid pennan 

Mona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arracz och den försvunna flickan är en spännande barnbok om en 

modig patrullhund, utgiven av Svenska Brukshundklubben.  

Läs mer här: 

Barnbok - Svenska Brukshundklubben  

  

Info från  

UG utveckla tjänstehund 

https://brukshundklubben.se/tjanstehund/infomaterial-tjanstehund/barnbok/
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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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OBS! VIKTIGT! 

Tilldelning av uppdrag från Försvarsmakten 

En förändring har skett när det gäller uppdragsförfarandet mellan de frivilliga  
försvarsorganisationerna och Försvarsmakten. Tidigare meddelade SBK när 
och var vi kunde arrangera patrullhundskurser, baserat på behov och den dialog  
som skett mellan distrikten och utbildningsgrupperna. 
 
Numera så tilldelas vi kurser av Försvarsmakten. Det betyder att SBK inte styr över 
 var och när kurser ska hållas. Behovet och tilldelningen planeras och beslutas om  
av Försvarsmakten. 
Vid SBK:s dialog med Försvarsmakten i maj meddelades att vi kommer få besked  
vecka 38 (2022) om vilka kurser som ska genomföras inom respektive 
militärregion år 2024, med kursplats och veckor.  
När vi får det underlaget kommer SBK:s Försvarsmaktsombud att dialogisera 
 med distrikten. Önskemål om förändringar av veckor eller ytterligare kurser 
kommer därefter att tas med vid den centrala dialogen som de frivilliga  
försvarsorganisationerna har med Försvarsmakten vecka 40 (2022).  
Då tiden är knapp däremellan så bör distrikten redan på förhand ha diskuterat vilka
 möjligheter de har att arrangera kurs 2024. 
 Slutligt beslut om tilldelning av uppdrag 2024 får vi under kvartal 1 2023. Denna 
"årssnurra" löper sen vidare så vi behöver arbeta långsiktigt med planering av  
verksamheten. 
 
Våra kurser för 2023 är redan beslutade om och finns upplagda i kurskatalogen på 
hemsidan. Önskar något distrikt arrangera ytterligare kurser utöver det så kontakta 
Försvarsmaktsombudet för en vidare dialog om möjlighet till det. 

 

Förbundsstyrelsen har beslutat  att Martina Bach blir ny sammankallande   
för utskottet för samhällsnytta.  
 
Utskottet och kansliets tjänstehundsavdelning  välkomnar Martina  
och riktar ett stort och varmt tack till Stefan Dahlhielm för de år han  
arbetat med tjänstehundsverksamheten, som sammankallande  
för utskottet. 
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Du har väl inte missat … 

Svenska Brukshundklubbens podd? 
Följ länken: 

Hundägarpodden - Svenska Brukshundklubben  

Tjänstehunds utbildningsdagar  

Utbildningsdagarna planeras att genomföras på Radisson Blu Arlandia hotell, Arlanda den 

4-5 februari 2023. 

 Utbildningsdagarna kommer att genomföras samtidigt som Organisationskonferens med 
delvis gemensamma programpunkter. Men vi vill gärna att ni 
inkommer med önskemål på innehåll och programpunkter.   
De skickas till:  
tjanstehund@brukshundklubben.se 
 
 

Tyvärr kommer det inte att genomföras några utbildningsdagar 
i september som tidigare nämnts som förslag. 

Grundutbildning provledare och grundutbildning 

kontrollant patrullhund v32 
Anmälningstiden är förlängd till den 27 juni för kurserna så passa på att anmäla dig eller 
tipsa någon i ditt distrikt som du tror kan vara intresserad. Du behöver vara patrullhunds-
instruktör och rekommenderad av distriktet för att söka provledarutbildningen och för 
att söka kontrollantutbildningen krävs att du är provledare patrullhund. 
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/aktuellt-tjanstehund/provledare-och-
kontrollantutbildning/ 

 KU urban vecka 35 
1-4 september genomförs KU Urban.  
Läs mer och anmäl dig här senast den 30 juni: 
https://brukshundklubben.se/event/ku-urban-v235/ 

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/ 

https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/hundagarpodden/
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/aktuellt-tjanstehund/provledare-och-kontrollantutbildning/
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/aktuellt-tjanstehund/provledare-och-kontrollantutbildning/
https://brukshundklubben.se/event/ku-urban-v235/
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/kurskatalog/
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SM för räddningshundar 2022  
 

Arrangeras i år av Upplands och Stockholms distrikt den 16-18 september.  
OBS! Sista anmälningsdatum är den 15 juli då även anmälningsavgiften ska vara betald. 
 
Läs mer och anmäl dig här:  
https://brukshundklubben.se/prov-
tavling/masterskap-och-landslag/
svenska-masterskap/sm-for-
tjanstehundar/ 
 

Försvarsmaktsmästerskap 

för patrullhund 2022 
Arrangeras i år av Upplands distrikt den  
19-21 augusti på Marma.  
 
Läs mer här: : https://brukshundklubben.se/
prov-tavling/masterskap-och-landslag/
svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/ 
 

Rapport från HV-skallet! 
Rikshemvärnschefens utbildningskontroll för tjänstehund, även kallat HV-skallet, har 
genomförts med deltagare från tolv hemvärnsbataljoner.  
Syftet med utbildningskontrollen är att mäta utbildningsståndpunkter på omgången 
med hundekipage. Omgångar representerade från Västra militärregionen, Södra  
militärregionen, MR S och Mellersta Militärregionen genomförde sök med tjänstehund 
på långa spår, urbana miljöer och miljöbanor. Bäst poängresultat i år gick till 
49.hemvärnsbataljon tillhörande Norra skånska bataljonen - Hemvärnet med  
hundförare Roger Eriksson och hund Chilla i täten. Stort grattis!  
 

Överstelöjtnant Jari Mäkelä, regionsförvaltare Norra Militärregionen, granskade  
omgångarna för att kunna utveckla interaktionen med hunden som sensor i  
förbandet.  "Detta är ett utmärkt tillfälle stridstekniskt nyttjande av patrulltjänstehund 
via hemvärnsförband" säger Övlt Mäkelä som ser en möjlighet att utveckla funktions-
möten för hund för alla militärregioner i samband med kommande utbildnings-
kontroller. 

https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/masterskap-och-landslag/svenska-masterskap/sm-for-tjanstehundar/
https://www.facebook.com/vastramilitarregionen?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sodramilitarregionen/?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sodramilitarregionen/?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/militarregionmitt?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/NorraSkanskaBataljonen?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/norramilitarregionen/?__cft__%5b0%5d=AZWS7c13HIZvGlbbrespVeTg9GKVMuKXOBRscfq3wb-ugMilFFtHgt6QkMj1t6bRQrrdwtMVF6TkittVRJRAOd476uAcqAoo14iIYLLh7sOKlmBbMI8WTP4oWeIHyEtqn8k&__tn__=kK-R
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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. 
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/funktionar-tjanstehund/klubb-distrikt/
distriktsutbildning/ 

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://brukshundklubben.se/tjanstehund/funktionar-tjanstehund/klubb-distrikt/distriktsutbildning/
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/funktionar-tjanstehund/klubb-distrikt/distriktsutbildning/
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. 
För dig och din hund - Svenska Brukshundklubben  
 
Där finns information och uppdaterade länkar till 
allt som du behöver… 
 

 

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 

https://brukshundklubben.se/

