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Produktionsledaren har ordet 
 
Patrullhundverksamheten i Brukshundklubben engagerar många 
  
Svenska Brukshundklubben har tillskrivit Försvarsmakten för ett klargörande 
beträffande innehållet i huvudmannaskapet hundtjänst. 
Svenska Brukshundklubben har i uppdrag, som frivillig försvarsorganisation 
med huvudmannaskap för sakområdet hundtjänst, att producera och leverera 
grundutbildade ekipage till Försvarsmakten. I uppdraget ingår att rekrytera, 
utbilda, kontrollera och leverera. 
Omfattningen av huvudmannaskapet för de frivilliga försvarsorganisationerna 
har sedan 2007 inneburit att planera, genomföra, utvärdera, utveckla samt 
företräda frivilligverksamheten gentemot Försvarsmakten inom ramen för 
sakområdet. 
  
Förbundsstyrelsen har beslutat att agera utifrån motstridigheterna som för-
medlades 13/2 på utbildningsdagen med gemensamt omtag tillsammans med 
Flygstaben. Detta brev har skrivits gemensamt mellan Flygvapnet och 
SBK; https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/
forbund/nyheter/2021/03/information-fran-forsvarsmakten-och-svenska-
brukshundklubben 
 
Ta hand om varandra! 
 

Jöran Wikbladh 
Produktionsledare 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/03/information-fran-forsvarsmakten-och-svenska-brukshundklubben/
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/03/information-fran-forsvarsmakten-och-svenska-brukshundklubben/
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/03/information-fran-forsvarsmakten-och-svenska-brukshundklubben/
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         Några ord från Stefan Dahlhielm 

Våren 2021 

Våren är ändå på väg även fast det är minusgrader nattetid här nere i 
Halland . Det som verkar hänga kvar är Covid19. Vart den är på väg, vet 
jag inte. Myndigheternas restriktioner hänger kvar till sommaren i vissa 
fall. När restriktionerna får ett slut vet inte jag och ingen annan heller.   
Vart är Corona(Covid-19) på väg? Tredje vågen, blir den av? 

Vi förbereder sommaren för fullt och hoppas på att verksamheten kan 
starta. 

 

Vår verksamhet har blivit lidande som ni vet. Ena minuten ser det ut som att vi kan starta verk-
samheten och minuten senare är det totalstopp igen. Så fort vi vet något så informerar vi. Till dess, 
följ myndigheternas riktlinjer.  

Våra myndigheter har förståelse för att vi inte kommer att kunna fortbilda och leverera som önskat. 

Utskottet arbetar vidare med digitala möten. Att tänka utanför boxen är något vi får använda oss av 
nu när vi inte kan träffas. Digitala utbildningar kan vara framtidens melodi. 

Peder Nimrodsson har valts in som ledamot i utskottet av förbundsstyrelsen. Jag vill passa på att 
hälsa Peder välkommen till utskottet. 

 
Glöm inte att hela tiden ha med dig, värdegrund och motverka kränkande särbehandling.  
 

Stefan Dahlhielm 
Sammankallande utskottet för samhällsnyttiga hundar 

Utskottet för samhällsnytta  

inom Svenska Brukshundklubben arbetar med tja nstehundfra gor.  
Här finns mer information om utskottet för samhällsnytta  

 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/utskottet/
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                                  Hundmarschen 

2020 provade vi på Hundmarschen. Ett sätt att mötas inom hela SBK oavsett hundras eller vardagliga 

hundaktiviteter. Vi ville mötas, skapa nya kontakter och inspirera till mer fysisk aktivitet.  

Första versionen var som fysisk aktivitet i Uppland med tipspromenad och korvgrillning i mål. Sedan 

som en digital version för hela landet. Vi hade väl aldrig kunnat tro att över 1300 personer ville vara 

med och gå.  

2020 var Hallandsdistriktet med och gjorde flera fina prova-på-videos så även några andra patrull-

hundsekipage i MRM. SUPERTACK för det!  

Vi undrar nu om det finns någon klubb eller distrikt som vill visa upp sig lite extra och spela in någon 

prova-på-aktivitet som vi delar med deltagare inför årets 2 tillfällen. Klippet bör vara max 2 min och 

visa enkla prova-på för de som ännu inte utbildat sig.  

Återkom om du vill bidra med video eller har frågor: therese.gunnars@brukshundklubben.se  
Evenemanget är gratis även i år. Dock med en önskan att den som har möjlighet, kan ge en liten slant 

till den ideella organisationen Suicide Zero.  

https://egeninsamling.suicidezero.se/sv/fundraisers/sbk-hundmarschen 
Skriv upp vecka 18, 3-9 maj samt vecka 37, 13-19 september för årets upplaga av den digitala Hund-
marschen.  
Följ länken och läs mer; https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/hundmarschen-2021/ 
 
Som vanligt önskar jag bilder och korta texter från er vardag och verklighet att sprida på sociala  

medier.  

 

/TheGun 

 

 
 
 

mailto:therese.gunnars@brukshundklubben.se
https://egeninsamling.suicidezero.se/sv/fundraisers/sbk-hundmarschen
https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/hundmarschen-2021/
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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: olasbk@musikteori.eu 

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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”Instruktörspaket” 
 

Du som tjänstgör som instruktör på patrullhundskurs kan få ett 
”Instruktörspaket”. 
 

 

 

 

 

 

Beställningen görs av kurschef och skickas till:  

 tjanstehund@brukshundklubben.se 

Glöm inte bort att beställa paketet!! ;) 

/Maria Andersson, UG Info Patrullhund 

Innehåll: 
Dokumentmapp, konstläder 

Dokumentmapp/skrivplatta 

Kåsa liten, 2dl 

Bok: ”Din hunds beteende, i 
vardag och träning” 
av Jan Gyllensten 

Sittunderlag 

Penna 

Klistermärke 

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. 

mailto:tjanstehund@brukshundklubben.se
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”Kursstartskit”- NYHET 
 

Detta paket är till för ekipage som påbörjar patrullhundskurs. 

Nytt från hösten 2020 är att det tillförs en kompass (inkl ”halsrem” och förvarings-
påse). 

 

 

Innehåll: 
Namnskylt för hund i bas 

Förvaringspåse 

Dokumentmapp/

Kåsa liten, 2dl 

Spork 

”Nyckel till Första Hjälpen” 

Anteckningsbok 

Sittunderlag 

Penna 

Kompass 

Beställningen av paketet görs av  
kurschef och skickas till:  
 
 tjanstehund@brukshundklubben.se 

Glöm inte bort att beställa 
paketet!! ;) 

 

/Maria Andersson 

UG Info Patrullhund 

mailto:tjanstehund@brukshundklubben.se
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”SLUTPROVSKIT” 

Till nyutbildade ekipage!  

”Slutprovskit” delas ut till nyutbildade ekipage som uppnått godkänt resultat vid 
slutprov. 
Paketet skickas per automatik hem till respektive hundförare med godkänt  
resultat. Detta efter att kurschefen slutrapporterat till kansliet.  
 

Innehåll: 
”Bärkasse” 

Kåsa stor, 6dl 

Vattenflaska, 6dl 

Handbok hundtjänst, del1 

Handbok hundtjänst, del2 

Klistermärke 

Tygmärke 

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 även
ett 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. 

 

 

/Maria Andersson,  
AG Info Patrullhund 

https://www.kivra.com/ d
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Restriktioner tjänstehundsverksamhet 
 

Beslutet som utskottet för samhällsnytta fattade om restriktioner för tjänste-
hundsverksamheten till den sista mars har nu förlängts till den 30 maj.  
 
Läs mer om beslutet här: 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/
nyheter/2021/03/forlangda-restriktioner-tjanstehundsverksamheten/  

Stefan Hallén 
 
Svenska Brukshundklubben har avtackat 
Stefan Hallén, Chef LEDS TF Friv på  
Försvarsmakten. Hallén gick i pension i 
början av detta år.  
Avtackningen skedde digitalt och han 
mottog en förtjänstmedalj i silver. 

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. 

Länk till  

Svenska Brukshundklubbens 

hemsida där du hittar  

presentationerna från  

Utbildningsdagen 2021 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/03/forlangda-restriktioner-tjanstehundsverksamheten/
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/03/forlangda-restriktioner-tjanstehundsverksamheten/
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/tjanstehunds-utbildningsdagar-2021/
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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 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/02/film-om-patrullhunden-i-manniskans-tjanst/
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 Nyhetsbrev 
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… 
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. 

FMM och SM för räddningshundar 2021  

De arrangörerna som var utsedda för 2020 kommer att vara tävlingsarrangörer 

2021. Det beror givetvis på om det är möjligt för oss att genomföra tävlingar  

beroende på hur samhällssituationen ser ut framöver och om det kommer att 

vara möjligt att genomföra DM.  

FMM flyttas till v 132 (vecka 32 år 2021), 13-15 aug.  

Sista anmälningsdatum kvarstår som tidigare, den 28 juni, för att alla distrikt ska 

hinna arrangera DM.  Håll dig uppdaterad via brukshundklubben.se Se länken 

nedan.  

FMM och SM för räddningshundar 2021 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/tjanstehunds-utbildningsdagar-2018/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/tjanstehunds-utbildningsdagar-2018/
https://www.brukshundklubben.se/hundtjanstskolan
https://www.brukshundklubben.se/hundtjanstskolan
https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/masterskap/sm-tjanstehundar/

