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Kursplan lärarutbildning rallylydnad 

ALLMÄNT 

Gäller från:   

Fastställd av: 

Mål 

Mars 2018 

Utskottet för Hundägarutbildning, 2016 reviderad mars 
2018 

 Förvärva kunskap att utbilda blivande instruktörer i 
rallylydnad.

 Utbilda lärare som i sin tur ska utbilda instruktörer i 
rallylydnad för att därigenom utbilda hundägare och att vara 
en aktiv organisation för hundägare. 

Utskottet för hundägarutbildning 

 Av utskottet utvalda lärare som är auktoriteter inom sina 
respektive ämnesområden. 

 Personal från förbundskansliet  
Ledamot i utskottet för hundägarutbildning. 

 Lärarutbildning grundmodul eller motsvarande.  
Mycket goda kunskaper i att träna egen hund i rallylydnad. 
Utbildad Rallilydnadsinstruktör.
Tävlat/tränat mästarklass.  

 Fysisk träff torsdag till söndag teori varvat med praktik. 
Hemuppgifter ca 40 timmar. 
Webbuppgifter och test.

Kostnad: 8 500sek inklusive resa, kost, logi och utbildning 
för klubbar/distrikt, övriga betalande 17 000kr. 

Syfte 

Utbildningsansvari 

g Lärare 

Kursledning 

Förkunskaper 

Omfattning 

Kostnad

Kurslitteratur 

Referenslitteratur

• Rallylydnad - från grundfärdigheter till mästare (Anna Larsson)

o E-bok Rallylydnad - från grundfärdigheter till mästare (Anna Larsson)

• Rallylydnadsregler 2017, Svenska Brukshundklubben

• Med sikte på 10:an : belöningsträning för lydnadsklass I-elit (Niina Svartberg, Kenth
Svartberg)

• Lydnadsträning i teori och praktik : från grundfärdigheter till tävling (Cecilie Køste och
Morten Egtvedt)

• Lyckas på tävling (Niina Svartberg)

https://klickerforlaget.se/butik/rallylydnad-fran-grundfardigheter-till-mastare/
https://klickerforlaget.se/butik/rallylydnad-fran-grundfardigheter-till-mastare/
https://klickerforlaget.se/butik/rallylydnad-fran-grundfardigheter-till-mastare-ebok/
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Rallylydnad/Rallylydnad_regler_2017_hemsidan.pdf
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GENOMFÖRANDE 
Fysiska träffar och eget arbete. Fullständigt genomförd utbildning med godkända uppgifter 
och examination leder till certifikat SBK Lärare rallylydnad. 

LÄRANDEMÅL 
Som en röd tråd genom utbildningen går relationen mellan hund och människa och friskvård 
av hund. Nedan anges lärandemål för de olika modulerna mer i detalj: 

PEDAGOGIK 
Coachande förhållningssätt 
o Den inre rösten
o Formulera orden
o Inlärningsstilar
o Attityd
o Glada ögon
o Ställa frågor
o ”Under ytan beteenden”

Att sätta upp mål
o Motivation, att vilja
o Prioritera
o Delmål
Mental träning
o Tankens kraft
o Framgångsstrategier
o Utvärdering
o Omstrukturering

INLÄRNING HUND 
Varianter av inlärning och effekter av dessa 
o Kriterier
o Timing
o Fokus
o Precision
o Stadga
o Snabbhet
o Uthållighet
o Störningsträning

BELÖNINGSTRÄNING 
Belöningsutveckling 
o Belöningssignal
o Vad är belöning?
o Belöningsutveckling
o Felsignal, från fel till rätt

Olika typer av belöningstekniker
o Belöningsstrategier
o Från en belöning till en annan
o Belöningssystem
o Belöna på tävling

TÄVLING 
o Programträning
o Tävlingsrutiner
o Tävlingsregler
o Banbyggnad

Momentinlärning
o Delar av moment
o Kedja delar till hela moment

Tävlingspsykologi
o Förberedelser inför tävling
o Fokus och koncentration
o Tävlingsträning
o Utvärdering
o Fira framgång
o Hantera misslyckanden

Pedagogik
Coaching Belöningsträning

Träna för tävling

Inlärning hos 
hund

Inlärning 
rallylydnad

Redovisning 
uppgift 2 

Tävlingsregler 
Banbyggnad




