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Produktionsledaren har ordet
Ljuset i tunneln
Såhär i mitten av maj 2:a Covidåret skönjs för första gången visst hopp om en
långsam normalisering.
Tusse sjöng för flera tusen åskådare i Rotterdam och det blir sakta möjligt med
saker igen i världen och Sverige.
Ni har alla full koll på att vi dock ej kan ”ropa hej” ännu.
Svenska Brukshundklubben kommer igång med verksamhet efter hand i år
och patrullhundkurser kommer att kunna startas i höst under ordnade former.
Och då inte bara traditionella kurser.
För andra året i rad är Hundtjänstskolan inställd vilket vi alla ser med sorg. Så
många elever, vuxna och ungdomar som blev snopna igen. Vi måste hjälpas åt
att peppa varandra till att söka kurser vid skolan 2022 och då se till att den
skolan blir all time high.
Fortsätt vara rädda om varandra så skall vi se att det kommer gå bra igen!

Jöran Wikbladh
Produktionsledare
Svenska Brukshundklubben
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Utskottet för samhällsnytta
inom Svenska Brukshundklubben arbetar med tjanstehundfragor.
Här finns mer information om utskottet för samhällsnytta

Utskottet ansvarar för
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och prov
patrullhund- och räddningshundar
Utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier
Uttagning, utbildning och prov av patrullhund- och räddningshundar
Information om tjänstehunden i samhället
Information om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation
Rekrytering av medlemmar till avtalsutbildning
Information och introduktion av ungdomar till tjänstehunds ungdomsverksamhet
Tillämpningen av fastställda regler och anvisningar för SM/DM för tjänstehundar
Förbundstävlingar såsom SM för tjänstehundar
Utveckla former för arbetsprov
Etablera Brukshundklubben som den självklara samarbetspartnern för utbildning av
samhällsnyttiga hundar
Aktivt arbeta för att hitta nya områden där hunden kan vara samhällsnyttig
Dialogisera med uppdragsgivande myndigheter för att fastställa aktiviteter, mål och
ekonomiska ramar
Tillsätta utskottsgrupper och sammankallande samt fastställa utskottsgruppers
beslut och förslag på deltagare i grupperna, för slutligt fastställande av FS.
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Det händer en del när jag tänker efter
Hundmarschen – Vår gick av stapeln med flera hundra som genomförde och flera grupper
som bett om att få göra vid ett senare tillfälle.
Dessutom samlades det in 8025kr till SuicideZero. Helt fantastiskt! Stort tack till alla er
som hjälpt till med bilder, filmer, tipspromenad och annat.
Löparskolan med Upp och Hoppa – Sund med Hund har flera patrullhundar som är
engagerade. Är du en av dem? Annars tag gärna chansen att få ett väl utformat
träningsprogram för att förbättra din löpning, oavsett om ditt mål är 2 eller 10km.
Flera eftersök senaste tiden och jag vill rikta ett stort tack för att just du ställer upp!
Överallt. Alltid.
Övningar, KU, funktionskontroll och även kurser är i gång. Jag ser att ni är många som tränar
tillsammans och peppar varandra. Underbart! Det här var bara några exempel av allt som
sker i min närhet. Du kommer säkert på minst 3 till.
Jag skulle verkligen önska er hjälp. Vi behöver bli fler. Fler instruktörer som håller kurs och fler
som vill utbilda sig mot patrullhund. Kanske vet du någon trevlig person som har ett hundintresse? Fråga hellre om du får berätta om patrullhund än tänk, nej den personen är nog inte
intresserad. Vi sår frön, även när vi inte tänker på det. Jag minns särskilt en gång. En tjej kommer fram till mig och säger ”Tack!” jag förstår inte riktigt så frågar lite fundersamt ”För vad?”.
Jag får till svar. ” För att du var här på skolan och berättade om Försvarsmakten för ett år
sedan. Du gav mig hopp och trodde på mig. Du sa att jag också kunde bli militär. Nu har jag
mönstrat och kommit in. Tack!” Med det sagt så önskar jag att ni fortsätter att så frön.
Jag önskar er en underbar sommar!
TheGun
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Info från

UG utveckla tjänstehund samt
UG utbildning räddning

Vår verksamhet går fortfarande på sparlåga, även om vi försöker hålla i gång verksamheten så
gott det går. Kurserna fortgår i den utsträckning som är möjligt och vi försöker arrangera de
prov som behövs för att kurserna ska kunna avslutas senare i höst. Flera delprov två har genomförts under våren med begränsat antal deltagare. Till hösten hoppas vi kunna arrangera
några slutprov och även genomföra den förarutbildning som avslutas med ett NRT-prov.
De färdiga förarna har tyvärr inte kunnat genomföra några praktiska träningshelger eller NRT
under våren, men vi hoppas att de ska bli genomförbart till hösten.
UG sjö har startat upp en kurs med inriktning mot nya sjöräddningshundar i Västra distriktet.

I utskottsgruppen utbildning för räddningshund håller vi på att se över kursplanerna och påbörja arbete med att uppdatera dessa för att bättre motsvara dagens krav på räddningshunden
inom NUSAR.
Vi jobbar också tillsammans med MSB för att sjösätta planerna för att delar av räddningshundkursen ska kunna ske digitalt genom att olika moment filmas och läggs upp på en digital
plattform. Förhoppningsvis kommer det praktiska arbetet i gång under sommaren, där korta
filmsekvenser kan illustrera momentinlärning och stegringsplaner. Här hoppas vi kunna samla
erfarenheter och kunskap som finns inom organisationen och hos våra domare och instruktörer
Tjänstehundnytt UG utv thj
I utskottsgruppen utveckla tjänstehund har arbetet med omvärldsanalys börjat ta form. Här
tänker man fokusera på en dressyrplan. Vi ser över vad som finns inom grön, röd och blå sidan,
och se vilka framgångsfaktorer som finns och vad det är som ofta brister vid hundträningen. I
planen finns att besöka våra nordiska grannar ex Norge för att se hur de jobbar.
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Forts Info från

UG utveckla tjänstehund samt
UG utbildning räddning

Moment i vår inofficiella tävlingsform ”Gatloppet” finns nu klara. Tanken är att man ska
kunna välja moment utifrån vilka förutsättningar man har som arrangör, lite som i Rallylydnad. Tävlingen går på tid och man ska klara momentet innan man får fortsätta till nästa.
Behöver man hjälp får man ett tidstillägg. Nu söker vi personer/grupper som vill prova
momenten och gärna filma dess genomförande. Korta filmer på 10-30 sekunder efterfrågas
Vi behöver också feedback på hur momentbeskrivningen kan utvecklas och förtydligas.
Prova på dag - tjänstehund börjar också ta form och det finns ett utkast till moment och
momentbeskrivningar som vi hoppas ska hjälpa de klubbar som idag inte har så stor kännedom om tjänstehundverksamheten. Vi hoppas ju förstås att prova-på-dagen och Gatloppet
ska inspirera fler personer att söka sig till vår verksamhet.
Sund med hund är ett koncept som finns inom SBK och här håller vi på att ta fram något för
tjänstehundverksamheten. Här tänker vi ett helhetskoncept med moment och övningar
som stärker fysik och kondition för hund och förare. Vi ligger i startgroparna för att se vilka
övningar som är lämpliga. Våra förslag på teman är balans/smidighet, fysisk styrka samt
kondition/uthållighet. Sedan bryter vi ner det till övningar som att balansera på olika saker,
att smidighet krypa genom/under saker och moment som att gå uppför en brant slänt eller
dra en kedja efter sig. Vi får se vart vi landar i detta och vi återkommer till hösten med olika
övningar.
Vill ni delta i/prova någon av dessa aktiviteter för att bidra med film eller ge feedback, hör
av er till mona.brantlind@foi.se så får ni tillgång till moment och förslag på upplägg.
Vi hoppas detta faller väl ut och att det finns färdigt att distribuera till klubbar och distrikt
till hösten.
Vid pennan
Mona
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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: olasbk@musikteori.eu

Militärregion Nord - Försvarsmakten
Marianne Dahlin
Tel: 0702-45 92 49
E-post: marianne.dahlin66@gmail.com
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Tack Peter!
Peter Jakob har efter kongressen lämnat förbundsstyrelsen och utskottet för
samhällsnytta. Peter har bidragit med det nödvändiga historiska minnet
som en styrelse och ett utskott måste ha i tjänstehundsfrågor. Peter har varit delaktig i tjänstehundverksamheten sedan tidigt 80-tal och är bl a domare som dömt på FMM ett flertal gånger.

Crona Lön
Utbetalning av ersättning från Tjänstehund
Från 2019-01-01 använder Svenska Brukshundklubben Tjänstehund
lönesystemet Crona lön.
Lönebesked
För att få tillgång till ditt lönebesked måste du registrera dig hos Kivra och då
krävs ävenett MobiltBankId. Du behöver bara registrera dig en gång.
Gå in på https://www.kivra.com/ där du väljer att registrera dig.
Om du stöter på patrull - kontakta Lena Larson på kansliet.

Se hit!
Schablonvärde för inkomståret 2021
•
•
•

Kostavdrag för instruktörer 2021 är enligt skatteverkets schablonvärde
Helt fri kost (minst tre måltider): 250 kronor per dag.
Fri lunch eller middag: 100 kronor per dag.
Fri frukost: 50 kronor per dag.
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NYHETER...

Kommunikationspolicy
Förbundsstyrelsen har beslutat om en ny kommunikationspolicy för SBK.
Den finns bland våra övriga styrdokument på hemsidan, under stadgar och
policyer:
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

SBK har en ny webbplats på gång ...
Under året kommer vi att arbeta med att ta fram en ny webbplats.
Här kan man följa processen:
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/ny-webbplats/

Förbundskansliet
Åsa Almerud som hanterat administrationen av våra patrullhundskurser
lämnar oss i juni och vi önskar henne all lycka till med livet som pensionär.
Den som tar över efter henne blir Frida Svemer, som
många redan känner sen tidigare eftersom hon bland
annat ansvarat för administrationen av räddningshundkurser. Frida kommer, utöver patrullhundskurserna, att ansvara för hanteringen av HFU och KU
patrullhund. Rekrytering av en utbildningsadministratör för att sköta räddningshundkurser och
viss ekonomi är i full gång.
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Remiss om försvarsmaktsgemensamt certifikatprov
UG huvudmannaskap patrullhund har satt ihop ett förslag om ett försvarsmaktsgemensamt prov. Förslaget har skickats till distrikten som ombetts
besvara senast den 22 juni.
https://brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/
nyheter/2021/05/tyck-till-om-remissforslag/

Information angående slutprov
patrullhund och nytt reglemente
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/
forbund/nyheter/2021/06/information-angaende-slutprov-patrullhundoch-nytt-reglemente/

Samarbetsavtal MSB och SBK
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska Brukshundklubben har under en tid arbetat med att ta fram ett samarbetsavtal inom ramen för
förstärkningsresurs Nationell urban sök och räddning (NUSAR).
Nu kan vi med glädje meddela att vi närmar oss målet och under juni kommer avtalet
att skrivas under av parterna.

Nu lättar vi på restriktionerna
Äntligen börjar vi se en ljusning i den pågående pandemin, även om det är en
bit kvar innan verksamheten kan återgå till det normala. För tjänstehunds del
innebär det vissa lättnader.
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/
nyheter/2021/05/nu-lattar-vi-pa-restriktionerna/
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Vi fortsätter att tipsa
om ...

Film om patrullhunden i människans tjänst
Låt dig inspireras av denna fantastiska film om patrullhundar som utbildas på
lokala brukshundklubbar runt om i landet, på uppdrag av Försvarsmakten.
PATRULLHUNDEN

Filmer
Svenska Brukshundklubben har tagit fram ett flertal filmer som visar
grunderna i patrullhundsutbildningen.
Filmerna kan användas vid träning inför och under patrullhundskurs.
Filmer som hittills publicerats är:








Ordning och reda (3 avsnitt)
Funktionell lydnad (5 avsnitt)
Spår
Spårupptag
Vind
Ljud

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
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Försvarsmaktsmästerskapet 2022
Tyvärr har ju Försvarsmaktsmästerskapet 2021 ställts in på grund av
rådande pandemi, men arrangören Upplands distrikt har inte gett upp så
den 19-21 augusti (v33) 2022 arrangerar de Försvarsmaktsmästerskapet
för patrullhundar på Marma skjutfält. Mer information om arrangemanget
kommer längre fram. Se även information om mästerskapet på https://
www.tjh-masterskap.se/.

Missa inte…
… att gå in på vår hemsida.
Där finns information och uppdaterade länkar
till allt som du behöver…
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/
tjanstehund/

Nya patrullhundsbroschyrer finns att
beställa på kansliet!
I broschyren kan du bl.a. läsa om de
nya kraven på hundens mankhöjd.

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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