
Sund med hund 
Hur går diplomeringen till? Alla övningar på en viss nivå/färg 

visas upp, både för människa och hund. Det innebär att hunden 

ska visa upp sex övningar och människan sex övningar. Vissa 

övningar görs tillsammans med hunden och visas då endast upp 

en gång. Övningarna i Sund med hund ska utföras under 30 

sekunder i en följd eller 10 repetitioner, 10 stycken ”upp hopp” 

till exempel. Diplomeringsblankett kommer att mailas ut vid 

beställning av scarfs. Diplomeringsblanketterna kommer även att 

kunna laddas ner av instruktörerna från sbkutbildning. 

Vem kan diplomera en deltagare? Alla som är aktiva SBK-

instruktörer på en brukshundklubb.  

Diplomering på tre olika sätt 

Alternativ 1 ”KURS”: Deltagaren anmäler sig till en kurs på 

klubben och tränar på övningarna tillsammans där Sund hund 

ingår. Instruktören visar hur hunden och djurägaren ska lära 

sig övningarna och kursen avslutas med diplomering. 

Diplomeringskostnaden och scarfen ingår då i kursavgiften. 

Olika kurser med olika svårhetsgrader.  Detta alternativ är för 

SBK-medlemmar endast. 

Alternativ 2 ”TRÄNA HEMMA”: När deltagaren har tränat in övningar på en viss nivå, visar 

deltagaren upp övningarna för en instruktör på den lokala brukshundklubben. Instruktören delar 

sedan ut ett diplom och deltagaren erbjuds att köpa en scarf med samma färg som de uppvisade 

övningarna. Här kan klubben förslagsvis anordna diplomeringsdagar för en symbolisk summa för att 

spara tid och samtidigt hålla en fysisk aktivitet på sin klubb. Detta alternativ är öppet även för icke 

SBK-medlemmar. 

Alternativ 3 ”DISTANS”: Diplomeringen sker på distans. Om deltagaren av olika anledningar inte kan 

eller vill uppsöka sin lokala brukshundklubb så finns det möjlighet att skicka in inspelade filmer på 

utförda övningar till en friskvårdsinstruktör. Ta kontakt med din närmsta friskvårdsinstruktör för mer 

information och hjälp. 

Övrigt: 

Filmer på övningarna och aktivitetskort med bilder och text kommer att finnas tillgängliga under juli. 

Aktivitetskorten kan beställas via sbkshopen.se 

Frågor? 

Har du frågor och funderingar angående diplomeringen så maila till 

britta.agardh@brukshundklubben.se 


