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ALLMÄNT
Gäller från:

2020-01-01

Fastställd av:

Utskottet för hundägarutbildning, 2020-01-01

Mål

Utbilda hundägare i lydnadsmoment t o m Lydnad klass 3.
Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara certifierad instruktör
inom SBK. Oavsett vilken kurs kursdeltagaren kommer till, ska
hen veta att instruktören/läraren har goda grundkunskaper i
hund och inlärning, utöver den specialgren hen valt.
En SBK instruktör i lydnadsklass har kompetens att utveckla
ekipage i lydnadsmomenten för samtliga tävlingsklasser.

Syfte

Utbildningen syftar till att ge SBK instruktörer tillräcklig
kunskap att utbilda hundägare i samtliga tävlingsmoment i
startklass - klass 3, samt förbereda dem för tävling.

Kursarrangör

SBK Lokalklubb eller distrikt.

Lärare

SBK lärare bruks-/tävlingslydnad eller SBK lärare lärare med
hjälp av medhjälpare som har mångårig tävlingserfarenhet i
lydnadklass Elit eller klass 3.

Kursledning

Av distrikt eller klubb inom Svenska
Brukshundklubbsorganisationen utsedd ledare.

Förkunskaper

Godkänd och certifierad SBK Instruktör eller tidigare
utbildning till allmänlydnadsinstruktör. Goda kunskaper i
relationsmodellen, analysinstrumentet och det coachande
förhållningssättet. Varit aktivt som instruktör inom SBK
hundägarutbildning under den senaste treårsperioden vid minst
fyra kurser i allmänlydnad och/eller valpkurs.
Rekommenderad av klubben och klubbens utbildningsansvarige
bedömer att sökande är uppdaterad gällande ämnet inlärning
hund och belöningsträningens grunder. Detta utifrån träning
med egen hund och medverkande i kursverksamhet.
Tävlat och uppnått andra pris i lydnadsklass 3.
Tävlingsmeriterna bör inte vara mer än fem år gamla.
Ha god allmänlydnad på egen hund.
Vara en god förebild för andra hundägare.

Kostnad

Kursavgift fastställs av arrangör. Tillkommer kostnad för SBK
utbildning, 500 kr/deltagare.
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Omfattning

Kursen omfattar cirka 40 studietimmar á 45 minuters fysiska
träffar, som kan hållas under kvällar eller över ett antal helger.
Timmarna inkluderar lydnadskursen som hålls i utbildningen.
I utbildningen ingår även hemuppgifter i
www.sbkutbildning.se/utbildning som utförs mellan
kurstillfällena, samt examinationsarbete i form av
projektekipage. Tid för detta ligger utanför de fysiska träffarna,
antal timmar blir därmed individuellt.
Det är möjligt att slå ihop utbildningen till att omfatta både
brukslydnad och tävlingslydnad. Tidsomfattningen på
utbildningen blir då givetvis längre.

Referenslitteratur

Kurslitteratur väljs av läraren tillsammans med gruppen. En
möjlighet är att deltagarna läser olika böcker och muntligt
redovisar delar av bokens innehåll för hela gruppen.
- Lydnadsträning i teori och praktik, C. Köste och M. Egtvedt
- Från valp till stjärna, Maria Brandel
- Med sikte på 10:an, Niina Svartberg
- Bästa starten, Maria Brandel och Siv Svendsen
- Prestationsglädje, Niina Svartberg
- Tävlingspsykologi, Eva-Marie Wergård

GENOMFÖRANDE
Distansstudier, fysiska träffar och eget arbete. Genomförd utbildning med godkända
uppgifter och examination leder till certifiering som SBK Instruktör Tävlingslydnad.

Fysiska, lärarledda träffar
Praktiskt och teoretiskt

Teori och hemuppgifter i
SBK Utbilding

Praktik
Projektekipage
Kurs i utbildningen

Examensarbete
Godkänd i praktiska lydnadskursen.
Godkänd webbaserad kunskapsdel.
Godkänd redovisning av projektekipage.
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UTBILDNINGSMÅL
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap om:
 Pedagogik och coaching.
 Olika inlärningsprinciper och modeller.
 Mycket god kunskap i att felsöka och föreslå åtgärder i övningar och
delmoment.
 Belöningsträning.
 Inlärning av moment i lydnadens samtliga klasser, teoretiskt och
praktiskt.
 Mycket god teoretisk och praktisk kunskap i att visa, förklara och
instruera i samtliga av lydnadsklassernas moment.
 God kunskap att få hunden i rätt aktivitetsnivå för uppgiften.
 God kunskap att planera mål, delmål och uppföljning.
 Tävlingsträning.
 Regler och bedömningsprinciper.
Deltagaren ska även:


Upprätta en kurs-/lektionsplan med stegringsplan för lydnadsklasserna 2 - 3



Ha coachat, tränat och dokumenterat projekthund i moment ur lydnadens klass 3.

ARBETSFORMER
Utbildningen ska ha en praktisk inriktning genom arbete med egen hund och gruppens
hundar, samt inbjudna ekipage och projektekipage. Utbildningen ska också innehålla
diskussioner, grupparbeten, redovisning av projektarbeten samt föreläsningar. Det är viktigt
att övningarna syftar till att praktiskt omsätta de teoretiska kunskaperna.

För godkännande krävs att deltagaren har:
 90% närvaro på praktikträffarna.
 godkänt på praktikkursen.
 genomfört, redovisat och godkänt

projektarbete.
 ett gott pedagogiskt förhållningssätt.
 godkänt på samtliga inlämningsuppgifter.
 aktuellt medlemskap i Svenska

Brukshundklubben.
 blivit godkänd av extern examinator på

praktikkursens examinationstillfälle.
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CHECKLISTA INFÖR START AV UTBILDNING


Meddela distriktet att utbildning ska starta. Planera redan nu
gemensamt med examinator.



Kontakta Studiefrämjandet och meddela att utbildning ska starta.



Anmäl deltagare till SBK Utbildning genom att skicka in filen
”Deltagaranmälan SBK Utbildning” till
therese.strate@brukshundklubben.se



Kontakta och boka tid med andra lärare som ska medverka.



Starta upp och förbered allt så det är klart i SBK utbildning.



Planera hur presentationen av deltagarna ska genomföras. Genomför en
presentation även om deltagarna känner varandra.



Iordningställ lokalerna på ett trivsamt sätt och ordna med någon form
av förtäring. Att komma till utbildningen ska kännas välkomnande.



Beställ litteratur och eventuellt referensbibliotek. Skriv ut försäkran om
att deltagaren har för avsikt att efterleva och uppfylla Svenska
Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden
vid uppfostran, utbildning och träning.



Kontakta, i god tid, de blivande kursdeltagarna och meddela datum och
plats för introduktionsträff. Bifoga dokumentet ”Frågor till blivande
SBK instruktör ”.
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STUDIEFRÄMJANDETS LEDARUTVECKLING –
UTBILDNINGSPROGRAM FÖR CIRKELLEDARE
Hos Studiefrämjandet kan du utveckla ditt ledarskap. Vår Ledarutveckling i tre
steg är mycket uppskattad och har varje år flera hundra deltagare. Ledarutveckling
steg 1 riktar sig till dig som är cirkelledare och som vill utvecklas i ditt ledarskap.
För den som vill fördjupa sig mer i ledarrollen så finns det både en ledarutveckling
steg 2 och steg 3.

Det första steget handlar om ledarrollen och om hur gruppen fungerar. Vad händer
i en grupp? Vilka faktorer påverkar vår inlärning? Vad är folkbildning? Vi har stort
fokus på gruppsamtal, erfarenhetsutbyte och pedagogiska övningar.

Kursens innehåll:
Ledarrollen
Gruppdynamik
Lärande
Kommunikation
Folkbildning och Studiefrämjandet

Vad kursdeltagare sagt om kursen:
”Varvat med teori och praktik. Roliga övningar som vi kan ha
nytta av” ”Engagerande grupparbeten”
”Mycket bra och givande på många plan”

Här kan du se var i Sverige kurserna är planerade.

Hittar du ingen runt ditt område, eller önskar något annat alternativ, ta
kontakt med Studiefrämjandets lokalavdelning.
Vet du inte vem som är kontaktperson så kan du maila
lisa.malmgren@studieframjandet.se

