
 

 SBK Daladistriktet  

 

 

SBK Daladistriktets utskott för hundägarutbildning inbjuder till: 

 

SBK instruktör allmänlydnad 
Enl. SBK:s nya instruktörsutbildning (2019) 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i praktiken kunna tillämpa:  
• Läsa hund 

• TSB-modellen i teori och praktik 

• Olika inlärningsprinciper och modeller 

• Valpens utveckling och träning 

• Allmänlydnadspassets alla delar och övningar 

• Olika aktiveringsövningar 

• Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering 

• Ha ett coachande förhållningssätt 
 

Deltagaren ska även:  
• Ha en grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar 

• Ha en väl grundläggande kunskap om SBK som organisation och dess policys 

• Ha en grundläggande kunskap om vård och skötsel 

• Kunna upprätta en kurs-/lektionsplan för valp- /allmänlydnadskurs 

• Ha coachat, tränat och dokumenterat projekthund i två moment 

• Känna sig trygg och säker i att gå ut och hålla kurs på sin klubb på egen hand 
 

Omfattning: 

Kursen omfattar cirka 72 studietimmar á 45 minuter. 

Timmarna inkluderar valp-/allmänlydnadskursen 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 är individuellt. 

 

Förkunskaper: 

• medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller  
SKK-klubb  

•  rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb   

• minst en kurs med egen hund   

• minst två kurser som assistent/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning under 
den senaste tvåårsperioden   

• tycka om att arbeta med människor och hundar  

• god förebild för andra hundägare  

• god allmänlydnad på sin egen hund 

 



 

Tid och plats för utbildningen planeras utifrån var deltagare och lärare kommer 

från, startdatum meddelas senare men kommer att starta så snart som möjligt 

under våren. 

 

Kostnad: 

Kursavgiften är på 4500 kr inklusive SBK-utbildning  

Er klubbs intresseanmälan vill vi ha senast den 2019-02-28 

Efter det kommer vi att planera startdatum och plats och därefter får lokalklubben bekräfta 

anmälan som i det läget är bindande, då krävs även rekommendation från styrelse/VU. 

Anmälan skickas till: roland.hellberg1@gmail.com 

Intresseanmälan skall innehålla namn, adress och mailadress till deltagare.  
 
 
 

Välkommen med er anmälan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindande anmälan gäller vid distriktets avgiftsbelagda aktiviteter. Avanmälan utan debitering 

kan göras senast 10 dagar innan kurs/aktivitet startar om särskilda skäl finns. Vid avanmälan 

senast 24 timmar innan kurs/aktivitet debiteras 50% av avgiften. Vid senare avanmälan 

debiteras full avgift. I övrigt kan avanmälan alltid göras innan anmälningstiden slut utan 

debitering. 


