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Brukssatsning Oskarströms Brukshundsklubb 2017 - 2018 
 
Några av oss instruktörer som var särskilt intresserade av bruksprov kände att vi ville ha fler 
bruksekipage på klubben. Vi fick inspiration från Umeå Brukshundklubb, som också har/har 
haft en satsning på detta. Framför allt ville vi hjälpa nya ekipage att upptäcka hur kul det är att 
träna och tävla bruks, hitta träningskompisar i både specialen och lydnaden och få hjälp på 
vägen.  
 
Våren 2017 Brukslydnadskurs 
Totalt fyra instruktörer. 
 
Etapp 1:  
God relation förare-hund. Hur man använder lek och annan belöning för att utveckla 
relationen med sin hund. Utifrån Svartbergs Relationsmodellen. Två tillfällen under en helg i 
april. 
 
Etapp 2:  
Åtta kurstillfällen april-juli med träning av brukslydnadsmoment i akl samt budföring. 
Kursteori kring bl.a. hur en tävling går till, tävlingspsykologi, inlärning (belöningssignal, 
kriterier, timing, belöningsplacering, delar och helhet etc), tävlingsregler och domarens 
bedömning inkl domare på plats att ställa frågor till, m.m. 
 
Vid den praktiska träningen utomhus var vi tre instruktörer som hade varsitt moment. Vi 
fördelade akl-momenten + budföringen mellan oss, och det blev 2-3 moment per instruktör 
under kursens gång. Även länkning av moment och valfria moment ingick. 
De 14 kursdeltagarna delades in i tre grupper, och tränade för en instruktör per gång. 
Vid varje kurstillfälle tränade deltagarna individuellt i ca 15-20 min för sin instruktör. Nästa 
kurstillfälle ny instruktör/nytt moment.  
Vid varje kurstillfälle fanns också en ”Egen-station” där man hjälptes åt att träna på valfria 
detaljer, eller något som vi föreslagit. T.ex. pallen, stadga, start fritt följ, etc. 
 
För att underlätta kommunikation inom gruppen skapades en sluten facebook-grupp, där  
deltagarna och instruktörerna var med. 
 
Etapp 3: 
Akl-tävling i spår och sök i september. Instruktörerna var med och stöttade, en var TL. 
 
”Inträdeskrav”: Renrasig hund enligt SBK:s krav för deltagande vid bruksprov. Grundlydnad 
på hunden. Var hunden över 18 månader skulle den ha gjort BPH eller MH. 
 
Kursdeltagarna uppmanades att träna tillsammans mellan kurstillfällena. Dessa egenträningar 
låg inbokade i kursschemat. 
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Parallellt med brukslydnadskursen löpte en sökkurs och en spårkurs, som några av 
kursdeltagarna också gick.  
 
Hösten 2017 
Ny brukslydnadskurs med tre instruktörer och 10 deltagare. De flesta av dessa hade även gått 
vårens kurs. 
 
Våren 2018 
Brukslydnadskurser fortsätter. Nu momentkurser på 4 tillfällen och där tre förbestämda 
moment per kurs kommer att intensivtränas. Totalt fyra sådan ”kortkurser” under våren, med 
totalt 10-15 deltagare. 
 
 
Några synpunkter från deltagarna vid utvärdering av kursen våren 2017: 

• Bra att kursen var utdragen under lång tid så att man hann träna mellan kurstillfällena. 
• Bra att börja med relationsmodellen. 
• Bra med olika instruktörer med olika sätt att lära ut och olika synvinklar. 
• Egenträning bra! Hjälper till att bygga sammanhållning och skaffa träningskompisar. 

Bra att den var schemalagd. 
• Domarbesöket uppskattades. 

 
Förbättringsförslag från deltagarna: 

• börja med att visa momenten så att målen med kursen blir tydligare från början. 
• ett träningstillfälle ca 4 v före tävling (ca 3 månader mellan sista kurstillfället och akl-

tävlingen) 
• en träning efter tävlingen för att utvärdera och säkerställa att ekipagen fortsätter tävla 

 
 
Tävlingsresultat under 2017 
Sex ekipage startade i akl-tävlingen som utgjorde Etapp 3. Fyra blev godkända. 
Två ekipage blev klara med sin patrullhunds-utbildning där lydnaden ingår. 
Två ekipage blev uppflyttade till lägre klass under året. 
 
 
Oskarström den 24 februari 2018 
 
Helena Ringbom Samuelsson Jessica Johansson Hillevi Wikrén  
Tomas Samuelsson 
instruktörer i Oskarströms Brukshundklubb 
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