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Produktionsledaren har ordet 
 

Då är vi äntligen igång med utbildningsverksamheten patrullhund      
fysiskt; försiktigt – eftertänksamt och med tankar på att pandemin inte 
får sätta helt stopp för oss igen. 
Rekryteringen har inte avstannat under pandemins driftstopp – tjejer 
och killar står på tå för att komma igång. Hade jag fått önska nu hade vi 
haft fler instruktörer och kurschefer för att matcha efterfrågan. 
 

En spaning jag som produktionsledare har är att hundarna blir yngre och 
yngre vid påbörjande patrullhundutbildning, dispenser söks via           
Utbildningsgrupp att få starta anlagstest trots ej uppfylld ålder. I SBK har 
vi åldersgränserna för att skydda unga hundar som ej mognat ännu mot 
det som de kanske ej är färdiga för. Blir lite knasigt då vi följer gränserna 
och Försvarsmakten lämnar dispenser. Hjälp varandra i detta utan att 
tappa sugna blivande hundförare med valpar/unga hundar! 
 

Utskottet samhällsnyttas utskottsgrupp huvudmannaskap, under         
ledning av Malin Liljesson, jobbar hårt under denna höst med att ställa 
till rätta det som vi alla upplevt som rörigt och otydligt. Arbetet           
omfattar SBK:s kurser, SBK:s prov och SBK:s verksamhet med styrningar 
från Flygstaben. Information om samrådet mellan Flygstaben och SBK 
kommer Er tillhanda inom kort. Information om ändringar kommer    
hållas under december. Hur återkommer vi till och är beroende på   
pandemins utveckling.  
 

Fortsätt ta hand om varandra! 
 

Jöran Wikbladh 
Produktionsledare 
Svenska Brukshundklubben  

 
På spaning mot framtiden  
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Info från kansliet 
 

På kansliets tjänstehundsavdelning har det skett några förändringar. Åsa Almerud gick i 
pension i början av sommaren och Frida Svemer har tagit över hennes arbetsuppgifter 
med patrullhundskurser. Frida arbetar även fortsatt med hundförarutbildningar och 
kompletteringsutbildningar inom patrullhundsverksamheten.  
Till räddningshundverksamheten har vi rekryterat en ny person, se nedan, som kommer 
hantera all kursverksamhet inom räddningshund och även arbeta med utbetalnings-
underlag för all tjänstehundsverksamhet. 
  

”Lena Lundqvist heter jag och är ny på tjänsten som 

utbildningsadministratör för räddningshund. Med 

bred erfarenhet från administrativt koordinerande 

arbete ser jag nu fram emot den här rollen och en 

spännande framtid hos Svenska Brukshundklubben. 

Hundintresset har alltid varit stort och vi hade en 

kelpie i familjen när jag växte upp. Därefter har jag 

haft en labrador som jag tränat i apportering, jakt, 

lydnad och spår. Just nu har jag ingen hund så nu 

blir det egen träning och mycket tid i skog och natur 

med familj och vänner, gärna i skärgården eller på 

en fjälltopp.”  

  

Kontaktuppgifter: 

Frida (utbildningsadministratör patrullhund) nås på: 08-505 875 09  

eller frida.svemer@brukshundklubben.se 

 

Lena (utbildningsadministratör räddningshund) nås på: 08-505 875 05  

eller lena.lundqvist@brukshundklubben.se 

 
 

Utskottet för samhällsnytta  

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

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('frida.svemer@brukshundklubben.se');
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('lena.lundqvist@brukshundklubben.se');
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/utskottet/
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Info från Therese ... 

Intresset för patrullhund ökar i och med det även behovet av instruktörer. Har du idag det 
som krävs för att bli en god instruktör? Eller behöver du lite fler verktyg för att känna dig 
trygg i rollen? Tillsammans kan vi fylla Hundtjänstskolan på Marma 2022.  
Hör av dig om du vill bli instruktör! 
  
Småskaliga evenemang fortsätter och med det kommer bilder utifrån landet att dela via   
sociala medier. Det är fantastiskt! Kanske gör ni något som jag kan hjälpa till att dela en   
inbjudan till eller bilder från evenemanget?   
  
Många har hört av sig om att de kommer ha infokvällar under Hundens vecka, vecka 37.  
Har din klubb inte hört av sig eller ordnat något, ta tillfället i akt. Vi kan hjälpa till! 
 
Upp och hoppa – Sund med hund kör återigen löparskolan. Ett 8veckors program med olika 
längder och mål. Häng gärna med och fysa med hunden nu inför kommande övningar och 
prövningar. 
”Kom igen det blir kul!” som en löjtnant från Dalarna hade sagt. 
  
Jag finns för er, therese.gunnars@brukshundklubben.se 
 
TheGun 
 
 
 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('therese.gunnars@brukshundklubben.se');
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Nu när sommaren är slut och restriktionerna lättar lite växlar vi upp kör vi för full inom   
verksamheten. Vårt prio ligger på att genomföra cert-prov för de 31 ekipage som väntat så 
länge. Under hösten kommer alla erbjudas en provplats och vi hoppas på många godkända 
ekipage.  
Under v 44 kommer förarutbildningen genomföras i Skövde med efterföljande NRT. Vi har 
12 platser till den kursen, så övriga kommer erbjudas en plats till våren. Även här kommer vi 
prioritera de som faller för åldersgränsen, dvs hundar som fyllt 5 eller är nära fem år. 
 
RN-träningen och NRT för färdiga ekipage har också dragit igång igen. Till proven behövs det 
som vanligt många figuranter och det är svårt att rekrytera tillräckligt många. Om du är    
intresserad av räddningshundverksamhet är det ett bra tillfälle att få en inblick i verk-
samheten genom att hjälpa till på något prov. 
 
Det drar igång 4 nya kurser under 2022, så håll utkik på SBK:s hemsida där kursernas platser 
presenteras. 
 
Samarbetsavtalet mellan SBK och MSB är äntligen klart. Ett stort tack till er som jobbat fram 
det. 
  
Inom utveckla tjänstehund tittar vi över våra mål och hoppas att omvärldsanalysen ska 
komma igång nu när det blir lättare att ses och besöka andra aktörer. Resultatet kommer 
presenteras på utbildningsdagarna i februari.  
Gatloppets moment är nu presenterade på hemsidan. Tack till er som bidragit genom att 
vilja prova dessa moment under sommaren. Vi ska försöka få ihop ett datum där vi kan ses 
så Brukshunden kan göra ett reportage om det. Hoppas ni kan delta då. Jag återkommer till 
er via mail. Det skulle vara roligt om det blev en aktivitet som klubbarna känner att de      
genomföra för att öka intresset för tjänstehundverksamheten. 
  
Så till sist, tänk på att fortsätts hålla avstånd så 
smittspridningen inte ökar på ett sånt sätt att fler 
restriktioner behövs igen. 
 
Med hopp om en fin verksamhetshöst. 
  
Mona 
 

Info från  

UG utveckla tjänstehund samt  

UG utbildning räddning 
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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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NYHETER... 

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/ 

 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/  

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. 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/ny-webbplats/
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/
https://www.kivra.com/ d
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Organisationskonferens och tjänstehunds  

utbildningsdagar 2022 

Nästa år genomförs de två konferenserna samtidigt och med delvis gemensamma         
programpunkter.  
 

Datum för konferenserna är den 4–6 februari på Radisson Blu Arlandia Hotel.  

 

Mer information om upplägg och innehåll kommer att kommuniceras till berörda parter 
när alla detaljer är satta. 

 
Under Hundens vecka 13 –19 september 

Kommer det att erbjudas föreläsningar, uppvisningar och andra roliga aktiviteter för 
hundägare runt om hela Sverige. Hundens vecka arrangeras av Studiefrämjandet, Svenska 
Kennelklubben, Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben. 

 

Läs mer på denna länk: https://brukshundklubben.se/hundensvecka2021 

 
Lördag 18 september Tjänstehund— Patrullhund 
I denna föreläsning intervjuas Johan Lindahl från Svenska Brukshundklubben om patrull-
hundar som utbildas på uppdrag av Försvarsmakten. Johan berättar om hur man som   
vanlig hundägare kan gå kurser via Svenska Brukshundklubben med sin egen hund för att 
bli specialist inom Hemvärnet, som patrullhundsekipage. Här får du veta vad som krävs av 
förare och hund, vad man får lära sig under utbildningen och även därefter när man är i sin 
befattning som hundförare i ett förband.  

 

Söndag 19 september Tjänstehund— Räddningshund 
I denna film berättar Christina Johansson från Svenska Brukshundklubben om räddnings-
hundar som utbildas på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Christina berättar om vad räddningshundar används till, vilka egenskaper hundarna behö-
ver ha och vad som krävs av föraren. Hon berättar också om hur man som vanlig hundä-
gare och medlem i Svenska Brukshundklubben kan gå en räddningshundutbildning för att 
sen ingå i en nationell räddningsstyrka.   

Krisberedskapsveckan 27 september – 3 oktober 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar för femte året den så kallade 
Krisberedskapsveckan tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilliga försvars-
organisationer för att informera och engagera människor.  
Krisberedskapsveckans huvudbudskap är att varje människa är en viktig resurs i vårt 
lands samlade förmåga att möta olika hot.  
Läs mer här: https://brukshundklubben.se/krisberedskapsveckan_2021  

https://brukshundklubben.se/hundensvecka2021
https://brukshundklubben.se/krisberedskapsveckan_2021
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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 

 
Förtjänsttecken 

Dags att söka om tjänstehunds förtjänsttecken: 
Passa på att nominera någon i klubben eller i distriktet till tjänstehunds utmärkelser.  
Klubbar och distrikt kan söka om förtjänsttecken och förtjänstmedaljer för   
"Medlem eller annan person som arbetat inom frivilligverksamheten  
eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens  
tjänstehundsverksamhet gagnats".  
 
Senast den 1 december ska ansökan ha inkommit via post eller 
till  tjanstehund@brukshundklubben.se  
 
Kansliet kan hjälpa till med att ta fram de uppgifter som efterfrågas på blanketten om  
distriktet inte har dessa. Men obs, en utförlig motivering måste fyllas i! 
Läs stadgar och hämta ansökningsblankett här: 
https://www.brukshundklubben.se/utmarkelser_tjanstehund 

Anordna en Hundmarsch! 
Hundmarschen möjliggör möten mellan människor, fysisk aktivitet, 
upplevelser, rekreation och avkopplande samvaro i naturen i ett 
sammanhang där hunden är den gemensamma nämnaren.  
Under hundens vecka den 13-19 september anordnar SBK en hund-
marsch på distans, läs mer om den på hemsidan:  https://www.brukshundklubben.se/
tjanstehund/hundmarschen-2021/ 
 

Vill du och din klubb anordna en Hundmarsch nu under hösten eller kanske nästa år? 
Ta kontakt med oss så skickar vi pins och diplom kostnadsfritt,   
hundmarschen@brukshundklubben.se.  
På hemsidan finns tips till er som vill arrangera: https://www.brukshundklubben.se/kurser/

sund-med-hund/hundmarschen/   

DECEMBER 

1 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('tjanstehund@brukshundklubben.se');
https://www.brukshundklubben.se/utmarkelser_tjanstehund
https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/hundmarschen-2021/
https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/hundmarschen-2021/
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('hundmarschen@brukshundklubben.se');
https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/hundmarschen/
https://www.brukshundklubben.se/kurser/sund-med-hund/hundmarschen/
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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/ 

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/. 

Covid-19 

Svenska Brukshundklubben lägger  

löpande ut information om åtgärder för 

att minska spridningen av covid-19 

Läs mer här;  

http://www.brukshundklubben.se/

kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/tjanstehunds-utbildningsdagar-2018/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/tjanstehunds-utbildningsdagar-2018/
https://www.tjh-masterskap.se/
https://www.tjh-masterskap.se/
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/
http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

