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ALLMÄNT
Gäller från:

2020-01-01

Fastställd av:

Utskottet för hundägarutbildning, 2020-01-01

Mål

Förvärva kunskap att kunna coacha hundägare att lära ut och
utveckla hundar i bruksgrenen spår från appellklass – elitklass.

Syfte

En utvecklingskurs för alla SBK Instruktörer för att ge mer
kunskap för att kunna lägga upp bra spårövningar för
hundägare i ex. valp- och allmänlydnadskurser.
Utvecklingskursen är också en del av utbildningen för blivande
SBK instruktör Spår.

Kursarrangör

SBK Lokalklubb eller distrikt.

Lärare

SBK Lärare Spår, SBK Lärare med lång erfarenhet av
spårarbete, eller SBK Lärare med hjälp av erfaren
spårhundsförare.

Kursledning

Av distrikt eller klubb inom Svenska Brukshundklubben utsedd
ledare.

Förkunskaper

Certifierad SBK Instruktör eller tidigare SBK
Allmänlydnadsinstruktör. Goda kunskaper i relationsmodellen,
analysinstrumentet och ett coachande förhållningssätt. Vara aktiv
som instruktör inom SBK. Klubbens utbildningsansvarige bedömer
att sökande är uppdaterad gällande ämnet inlärning hund. Detta
utifrån träning med egen hund och medverkande i kursverksamhet.
För certifiering till SBK Instruktör Spår krävs också minst två års
erfarenhet av spårträning upp till elitklass eller godkänt resultat i
lägre klass spår.

Omfattning

Kursen omfattar cirka 20 studietimmar á 45 minuter och kan
hållas under kvällar, halv- eller heldag.
Om kursdeltagare vill examineras till SBK Instruktör Spår
ingår även webbaserade hemuppgifter som utförs efter den
praktiska utbildningen, samt att hålla en spårkurs om minst 20
studietimmar.

Referenslitteratur:

Spårhunden av Inki Sjösten och Roland Sjösten
Nosarbete av Maria Brandel
Spårhunden och lukterna av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens
Karlsson och Jessica Åberg
Litteraturen används efter önskemål och behov.
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GENOMFÖRANDE
Fysiska träffar och för SBK Instruktör Spår, webbuppgifter samt hålla en spårkurs.
Genomförd praktisk utbildning med godkända webbuppgifter, samt godkänd utvärdering på
genomförd spårkurs leder till certifikat SBK Instruktör Spår.

UTBILDNINGSMÅL
Instruktören ska ha god kunskap om












att genom entusiasm, engagemang och ett coachande förhållningssätt stimulera hundägare
att utveckla sin hund inom spårarbete.
olika metoder att väcka, motivera och utveckla hund att spåra.
hur hundens koncentrationsförmåga i nosarbete utvecklas.
hunds förmåga att spåra på olika typer av underlag som asfalt, grus, gräs med mera och vad
som är viktigt att tänka på kopplat till olika underlag.
hur vind och väderförhållanden kan tänkas påverka spår.
hur förledningsspår kan tänkas påverka spårarbetet.
hur intresse för föremål i spår väcks och utvecklas.
hur en hund utvecklas att klara ett appellklass spår.
hur uppletande av spår tränas in.
stegringsföljd för spårarbete upp till och med elitklass.
att formulera kursplan med delmål och mål samt en tidsplan.
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TILL KURSANSVARIG
Förbered utbildningen
Begär tillstånd hos markägare och jakträttsvårdsinnehavare för träning
Sänd ut PM till kursdeltagare
Informera om program, utrustning m.m.
Planera kaffe och lunch
Bjud in hundägare med hundar enligt förslagsvis följande (om dessa hundar inte finns i gruppen):
‐

Tre hundägare med hundar som ej prövat på spår. Helst ska det vara tre skilda typer av
hundar (ras och ålder).
En hund och ägare som planerar att tävla appellklass kommande säsong, de behöver
således träna inför tävling.
En hund som behöver träna uthållighet.
En hund som tävlat minst lägre klass.
En hund som ska lära sig spårupptag.
En hund som behöver störningsträning.
Flera hundar med olika typer av problem.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Informera hundägarna om planerade tider. Medtagande av ev. kaffe och lunchkorg. Utrustning
till hund, vatten o.s.v.
Bjud eventuellt in klubbens erfarna spårhundförare för medverkan i diskussioner under
framförallt fredagkväll och söndag efter lunch.

FÖRSTA KURSTILLFÄLLET
Bör innehålla:











Inledning.
Presentation av deltagare och kursansvarige
Genomgång av rollen för den blivande Spårinstruktören
Genomgång och samtal runt förväntningar inför utbildningen. Skriv upp på blädderblock
och spara för att under utbildningens gång återkoppla till förväntningarna.
Upprättande av deltagarförteckning.
Utse eventuellt gruppledare som har hand om närvarolistor, tar hand om frånvaroanmälan
o.s.v.
Genomgång av utbildningens genomförande, datum, platser, arbetssätt, hur frånvaro
kompletteras och annat.
Normer/förhållningssätt som ska gälla för utbildningen, genomför gärna som grupparbete
så att alla är delaktiga.
Gå igenom litteratur och gör eventuell beställning.
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Frågor inför Utvecklingskurs SBK Instruktör Spår
Frågorna syftar till att du som ska gå utbildningen ”inventerar dig själv”, det vill säga tänker igenom
vilka kunskaper du har.

Namn ………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Adress………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………
Post nr ………………………….Ort…………………………………………………………………..…………………………...…….…….….
Tel nr hem ……………………………..………….arbete ……………………………………….………………………..….………….…..
Mobil nr………………………………………………………………………
E‐mail …………………………………………………………………………………………………………………..………………..………..….

Egen hund, ras…………………………………………………………..………………ålder…………………………….…...
Hundens namn……………………………………………………………………………………………………………………..…………....
Hundens utbildning………………………………………………………….……………………………………………………..…….…...
Hur många hundar har du haft? …………………………………………………………………………………………….…..…...…
Tidigare hundars utbildning? ……………………………………………………………………………..………………….…..….….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……...
Vilka utbildningar inom Brukshundklubben har du? ………………………………………………………….............….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…….…….
Vilka andra hundutbildningar har du gått? …………………………….…………………………………………………......…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….….
Vilka pedagogiska erfarenheter har du? ………………………………………………………………………….................……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Vad har du för övriga erfarenheter som du tror dig ha glädje av som SBK Instruktör Spår
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...……
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