Nyhetsbrev Patrullhund

kvartal 4 2021

Produktionsledaren har ordet
Då är vi igång igen.
Efter 7 sorger och 8 bedrövelser är vi i gång med samtlig verksamhet. Patrullhundkurser, slutprov, ungdomskurser, funktionärskurser m.m.
Vi tror även stenhårt på Hundtjänstskolan Marma sommaren 2022 och vi kan
konstatera i början av november detta år att vi redan är uppe i godkänd miniminivå önskad leverans till FM av patrullhundekipage pandemin till trots.
Som det ser ut nu så >>> det går bra nu !!!

Centrala dialogen med Försvarsmaktens Högkvarter genomfördes fysiskt i
början av oktober och en liten ökning av antalet patrullhundkurser kommer
det bli för varje år närmaste åren.
Extra roligt är det med något ”nygammalt”;
Tät dialog har skett med Flygstaben senaste två åren beträffande återtag
patrullhund Flygvapnet (R-hund) – så nu är det klart med två försökskurser
2022; en på F7 Såtenäs och en på F 16 Ärna (Uppsala). Det kommer bli 10
elever med hund/kurs och vi önskar hugade instruktörer för dessa kurser.
Kontakta FM-ombud Väst och ombud Mitt vid intresse. Vi önskar självfallet
också elever med lämpliga hundar. Samma grundkrav som för patrullhund
Hemvärn men skillnaden är att det finns inga *krav på förarna/hundägarna
(*dock ”säk.kontroll” innan man kan komma in på mil. myndighet för
utbildning – och självfallet förmågan att kunna dressera sin egen hund) då det
bara är hunden som skriver avtal med Flygvapnet/Basbataljonen. Hundarna är
avsedda för utbildade värnpliktiga hundförare. Man får vara beredd att lämna
ifrån sig hunden 1-2 ggr/år vid krigsförbandsövningar Flygvapnet samt självfallet vid ofred.
Sommaren 2022 blir det dessutom den andra kursen för hundtjänstbiträde
Flygvapnet, håll utkik på hemsidan.
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Och till sist min vanliga vädjan; peppa Era kompisar, bekanta och andra att
söka till SBK för att bli hundförare hemvärnet eller avtalshund Flygvapnet. Heja Rapport Slutprov
dessutom fram gamla & nya instruktörer att Nu behövs de till alla våra patrull- Hundtjänstskolan
hundkurser då pandemin äntligen, förhoppningsvis har dragit förbi i det värsta. Övrig information
Fortsätt ta hand om
varandra!!!
Jöran Wikbladh
Produktionsledare
Svenska Brukshundklubben
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Info från Therese …
"Tiden går fort när man har roligt"
Tiden går fort när man har roligt, en gammal klyscha, men ack så sann.
3 år har snart förflutit och min projektanställning går nu ut.
Jag vill rikta ett stort tack till alla er med en brinnande eld i själen!
Tack för alla bilder och texter jag fått möjlighet att dela i sociala medier!
Tack för allt ni har lärt mig om hundar, hundtjänst och människor!
Tack för att du sår frön hos nya personer och fortsätter brinna för patrullhund!
Jag tror och hoppas att vi ses på någon militärövning, utställning eller
förhoppningsvis på Hv-Skallet i framtiden.

Tack för allt!
TheGun
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Info från

UG utveckla tjänstehund

Lite kort info från UG utveckla tjänstehund.
När vi summerar året som gått kan vi konstatera att gruppen har haft stora planer på att
engagera fler medlemmar ute på klubbarna och få dem intresserade av tjänstehundverksamheten. Flera aktiviteter presenterades på utbildningsdagarna i våras, men tiden har
inte riktigt räckt till för att få ut dessa i verksamheten. Nu när restriktionerna lättar hoppas
vi få till fysiska arbetsmöten så vi får lite fart i verksamheten igen.
Gatloppets moment är klara och vi har flera intresserade, så vi hoppas att vi ska kunna
arrangera tillfällen under 2022, där man kan prova detta. Även upplägg till prov-på dagar
finns och vi hoppas många klubbar vill arrangera detta under nästa år, så vi väcker intresse
och kan bli fler inom tjänstehundverksamheten.
Vi har också jobbat med omvärldsbevakning, både när det gäller att titta hur andra länder
gör samt ta fram dressyrplaner för vår verksamhet. Detta kommer att presenteras på
utbildningsdagarna 2022.
Arbete med ”kom i form- tjänstehund” börjar också ta form och ett arbetsmöte är planerat i
slutet av november. Resultatet ska bli ett antal övningar som du och hunden kan göra för att
öka vår fysiska förmåga, så att vi bättre klara de utmaning vi ställs inför i våra uppdrag.
Slutprodukten ska även innehålla tips på vad man ska äta för att orka, hur man kan motverka trötthet etc och hur man bäst återhämtar sig.
Ett stort tack för allt engagemang från gruppen och andra som bidragit med idéer.
Väl mött under 2022.
Mona
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Info från

UG utbildning räddning
Hej alla
Nu när julen närmar sig är det dags att summera året som gått. Vi har trots pandemirestriktioner genomföra ett antal prov och lyckats avsluta flera kurser. Flera nya ekipage har
genomfört MSB utbildning, och står nu på larmlistan. De tillhör olika NUSAR-stationer, och
är redo att rycka ut om det skulle behövas.
Under hösten har UG prov jobbat hårt för att ge så många som möjligt chansen att slutföra
kurserna som pågått så länge. Under september och oktober har man satsat på cert-prov
och 28 ekipage har genomfört proven, där 17 ekipage fick godkänt resultat (60%). Av dem
har 13 ekipage genomfört sin första NRT, där 11st fick godkänt och nu kan göra MSB kurs för
att sedan stå med på larmlistan. Toppenbra jobbat allihop. Nu satsar gruppen på att genomföra delprov 2 innan jul för flera kurser, för att de ska kunna avsluta i vår.
Tack alla funktionärer som under året jobbat med provupplägg eller bedömning, och alla
markörer som tålmodigt ligger gömda i rasmassorna i väntan på att hundarna ska hitta dem.
Varje hund söker i upp till en timme, så det blir många timmar, i ofta trånga och obekväma
legor. Markörerna har ändå varit positiva och glada trots den ganska otacksamma uppgiften.
Tack även till alla som hjälp till att ragga markörer till alla proven. Proven har varit förlagda i
Skövde eller Jönköping, så det blir långa resor för många.
UG utbildning har börjat sätta upp den digitala kunskapsdatabas, där kursdeltagare, färdiga
förare och funktionärer ska hitta samlad information, tips och problemlösningar. Den
kommer innehålla grunder i träningen med stegringsplaner, målbilder för att alla lättare ska
kunna se vad som krävs i slutänden samt problemlösningar och upplägg på olika scenarier
för de färdiga förarna. De tittar också över kursplaner för att de ska stämma med vårt uppdrag inom NUSAR och att kunskapsnivån ska ligga i nivå med provens krav.
Några nya kurser har startat under året, bland
annat en efterlängtad sjökurs på västkusten.
Ett slutligt tack och en riktigt God Jul till alla
funktionärer, instruktörer och deltagare i arbetsgrupper och utskott, utan er skulle vi inte ha
någon verksamhet, Ni är fantastiska.
Väl mött! 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: fmombud@unita.se

Militärregion Nord - Försvarsmakten
Marianne Dahlin
Tel: 0702-45 92 49
E-post: marianne.dahlin66@gmail.com
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Rapport från Regionalt tjänstehundungdomsläger 2021

Under torsdag-söndag på höstlovet v.44 genomfördes "Regionalt tjänstehundungdomsläger". Lägret genomfördes i Marma. Det var nio ekipage anmälda. Varav fem ekipage var
helt nya, det vill säga att de ej hade genomfört "steg 1". Fyra ekipage hade genomfört "steg
1".
Fördelningen mellan killar och tjejer var två killar och sju tjejer.
Hundraser som deltog var whippet, rottweiler, dansk svensk gårdshund, labradorer,
riesenschnauzer, "malle", border collie och boxer. Även åldern på hundarna varierade stort,
allt mellan ca 12 månader och nio år. Två hundar var lånehundar.
Lägret besöktes av tjänstehundungdomsambassadör Linéa Dusthall. Linéa berättade om
tjänstehundungdoms verksamhet samt biträdde oss instruktörer på lektionerna.
Lägret fick även besök av rekryteringskoordinator Therese Gunnars som höll i ett pass med
Försvarsinfo.
I vanlig tjänstehundlägeranda var det mycket intensiva dagar. Revelj kl.06.00 och "höger
vänster om" ca kl.20.00.
Schemat var fullspäckat av aktiviteter under de fyra lägerdagarna.
Deltagarna hann i stort sett bara ”nosa” på följande delar:
• Belöningssystem

• Lek

• Figurantarbete

• Startövning ljud

• Patrullering

• Fast bevakning

• Vindövning

• Vindlära

• Bastjänst

• Fysisk träning för människa

• Fysisk träning för hund

• Minisöksrutor

• Spår

• Passiv markering

• "Första hjälpen"

• Hantering

• Funktionell lydnad

• Följsamhet

• Stadga/störningsträning

• Ordning och reda

• Exercis

• Miljöträning

• Studiebesök i hundstallarna

• Försvarsinfo

* Genomsök i byggnad med Halloweentema
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Rapport från Regionalt tjänstehundungdomsläger 2021
Lägerdeltagarna jobbade på väldigt bra!! Det var väldigt roligt att se ekipagens utveckling
under de få dagarna som de var på Marma.
Söndagen avslutades med uppställning och medaljutdelning (läs
stor chokladpeng).
Hoppas att vi får träffa ekipagen i framtiden!

Kurschef Seved Andersson
Instruktörer: Caroline Nilsson och Maria Andersson
Stöd till lägret: Bosse och Barbro Ek
//Maria
Instruktör, regionalt tjänstehundungdomsläger 2021

Nyhetsbrev patrullhund sidan 7

Rapport från Regionalt
tjänstehundungdomsläger 2021
Ivar Siggstedt svarar på några frågor om lägret.
-Hur kommer det sig att du sökte till lägret?
Min mamma är med i brukshundsklubben där vi bor så hon hörde
talas om det, sen när hon berättade för mig om det så tyckte jag att
det lät som något kul, så jag bestämde mig för att åtminstone söka.
-Vad var bäst med lägret?
Det var kul att träffa personer som hade samma intressen som en
själv och sen så var det väldigt kul att lära sig olika sätt att träna en
patrullhund och hur man kunde gå vidare inom Försvarsmakten.
-Var det något som var jobbigt under lägret?
Man gick upp tidigt runt klockan 6 varje dag och sen så höll man
igång och tränade själv, med hundarna och hade teoretisk utbildning
under hela dagen med uppehåll för frukost, lunch och middag.
-Kan du berätta om någon övning som du gjorde?
Under den andra dagen av lägret så tränade vi patrull vilket är när man använder sin hund för
att hitta personer i ett område genom att dem använder sin doft, hörsel och syn. Då så körde
vi en övning där en person kallad markör gömde sig i en buske eller bakom ett träd och gjorde
ljud för att hunden skulle träna på att hitta någon med hjälp av hörseln.
-Vill du tillägga något övrigt?
Jag skulle säga att det verkligen var värt att åka ditt det var ett väldigt lärorikt och roligt läger.
-Kommer du att söka till lägret i sommar på Marma?
Jag kommer nog att söka det beror på om jag kommer hinna träna upp en av våra andra
hundar eftersom att den jag hade med på det här lägret börjar bli lite väl gammal för att vara
patrullhund.
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Slutprov vinter i ÖND
Övre Norrlands Distrikt är det distriktet som
ligger i toppen av vårt avlånga land och
räknas till den arktiska zonen. Detta innebär
att det fönster med möjlighet till kurs och
test/prov i barmark under året är kort. Det
kan också vara svårt att förutse när snön
faller och om den ligger kvar. Varje år riskeras
något av de sista proven att behöva genomföras i vinterförhållanden med några dm snö
och flertalet minusgrader. Som exempel så
kommer oftast snön i den nordligaste delen
av distriktet i början på oktober och ligger
kvar till slutet av maj. Vilket gör att
”barmarksfönstret” är mellan juni-september.
Detta är alla som bor och verkar i Övre
Norrland väl medvetna om.
Under 2020 genomfördes inga prov och
kurser p.g.a. pandemi men 2019 genomfördes det sista slutprovet V39 och lagom till
applåder och gratulationer föll det 2 dm snö.
Under 2021 genomfördes det sista provet för
året i 4 dm snö och 17 minusgrader.

ÖND

Dessa förhållanden förutsätter att såväl
arrangörer som kontrollanter och deltagare
känner till och arbetar med förutsättningar
som att stark kyla utan vind medför att
vittringen från figurant och materiellega
stiger rakt upp.
För att kunna bedöma spårupptag och spår
så får arrangörerna ut och jogga i snön så
att områdena täcks av förvillospår några
dagar innan o.s.v.
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Slutprov vinter
forts
Trots allt merjobb det kräver är vi i distriktet glada att det är möjligt att genomföra prov
vintertid. Våra hundar måste kunna verka i alla förhållanden så även i vintermiljö.
Därutöver måste förarna ta extra ansvar för hundens och sitt eget stridsvärde.
Årets prov i Vidsel genomfördes med sex ekipage som alla blev godkända.
-Det man måste tänka på är bl.a. att apporterna i spåren försvinner under snön,
spårupptagen såg ut som i barmark så det var inte svårt men även om hundens
markering är tydlig på apporterna så kan de vara svåra att hitta i snön. Vidare så är
det viktigt att man tänker på hur man kan hålla hunden varm från markkylan så att
man undviker för-frysningar. Detta gäller naturligtvis även mig som hundförare
säger Carin Josefsson tillhörande Norrbottensbataljonen.
Det prov som genomfördes i Vidsel bedömdes av Peder Nimrodsson som har många års
erfarenhet som kontrollant och Tom Boman som även jobbar som fjällräddare med
hund i de absolut nordligaste delarna av Sverige vid gränsen mot Norge och Finland.
-Först och främst är det viktigt att man anpassar kläder efter förutsättningarna.
Det man också måste tänka på är att ljud- och doftbild blir annorlunda vintertid.
När mjuk snö ligger på träden dämpas all ljud. Ljuden förändras också i karaktär.
Om det är mycket kallt och skare så kan ljuden istället förstärkas, säger Jenny
Westin.
-Att arrangera prov i vinterklimat kräver mer i eftertanke och förberedelse säger
Carola Nordlund som var en av provledarna under provet i Vidsel. Hon lyfter
även vikten av ”kamrathjälp” så att alla håller koll på varandra och varandras
hundar så att ingen förfrysning sker.

Kurser 2022
Följ länkarna för mer
information!
Patrullhundskurser
www.brukshundklubben.se/
patrullhundskurser2022

Hundförarutbildningar
www.brukshundklubben.se/hfu
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Hundtjänstskolan
2022
Du har väl inte missat Hundtjänstskolans utbud?
2022 års utbildningar är:
Patrullhundsinstruktör steg 1 (PHI1)
Patrullhundsinstruktör steg 2 (PHI2)
Hundbefäl steg 1 (HBU1)
Hundbefäl steg 2 (HBU2)
Instruktörskurs tillämpning (IK-T)
Hundtjänstbiträde i flygvapnet
Grundkurs tjänstehund, en prova-påkurs
Läs mer på länken;

https://www.brukshundklubben.se/hundtjanstskolan

Ungdomsläger
Sprid gärna information om att vi kommer
att genomföra flera ungdomsläger under
2022.
Ungdomsläger steg 1, vecka 28 på Marma
Ungdomsläger steg 1, vecka 29 på Marma
Ungdomsläger steg 1, vecka 30 på Halen
Ungdomsläger steg 2, vecka 29 på Marma
Ungdomsläger steg 3, vecka 29 på Marma
Regionalt ungdomsläger, vecka 44 på
Marma
https://www.brukshundklubben.se/
ungdom

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
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Övrig info!
Organisationskonferens och tjänstehunds
utbildningsdagar 2022
Går av stapeln den 5-6 februari på Radisson Blu Arlandia.
Temat för dagarna är Hållbarhet – klimat & samsyn. Under lördagen genomförs gemensamma programpunkter för alla deltagare, på lördag eftermiddag och söndag är vi uppdelade i distrikt & rasklubbar / patrullhund / räddningshund.
För deltagande i arrangemanget krävs ett giltigt covidbevis som ska uppvisas på plats.
Förbundet tittar på möjligheter att eventuellt sända delar av programmet digitalt.
Förbundet följer utvecklingen av covid noggrant och med anledning av densamma kan
konferensens upplägg komma att ändras med kort varsel.

Sista anmälningsdag är söndagen den 12 december 2021.
Länk till Tjänstehunds utbildningsdagar med anmälningsformulär
www.brukshundklubben.se/utbildningsdagar_2022

Crona Lön

OBS!!! Viktigt!!!

Sista datum för utbetalningsunderlag men de ska skickas in senast den 15/12
(för kurser så är det ännu tidigare).
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.

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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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
DECEMBER
eller på annat sätt förtjänstfullt medverkat till att Brukshundklubbens
tjänstehundsverksamhet gagnats".

1

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

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://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/

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
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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/

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/

Från oss alla
Till alla er
En riktigt God
Jul
och ett Gott Nytt År

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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