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Vi började med att gå laget runt för att se vilket utbildningsbehov det
finns. I stort sett alla klubbar saknar instruktörer för valp och
allmänlydnad, men det saknas också personer som vill utbilda sig till
instruktörer. Ett visst behov även av rallyinstruktörer.
Det finns även behov av att utbilda tävlingssekreterare, tävlingsledare
och funktionärer för MH o MT. Även där är det svårt att hitta aspiranter.
Tips för att inspirera klubbens instruktörer:
Falun BK har haft en studiecirkel för instruktörerna, där de har läst ”Hur
svårt kan det va?” av Eva Bodfäldt o Åsa Nilsonne. Det blev bra samtal
och inspiration för instruktörerna.
Avesta BK satsar på att ge instruktörerna bra arvode, 33% av
kursintäkterna eller 50% för dem som har F-skattsedel.
Avesta BK funderar även på att lägga upp valpkurser i block, så att fler
instruktörer kan dela på kurserna.
De hade även önskemål om att tips på kursplaner kan ligga på distriktets
hemsida.
Inspirationsdagar för instruktörer från distriktet.
Nina berättade att Per Jensen kommer och föreläser någon gång hösten
2020.
Ytterligare förslag var Kent Svartberg föreläsa och hålla i träning kring
fördjupning av TSB-modellen. Även Siv Svendsen och Maria Brandel,
kring ”Bäst var dag” och leken. Utskottet planerar vidare med detta.

Utvärdering av kurser:
Tips från Studiefrämjandet är att de kan hjälpa till med utvärderingar av
kurser. Skickar vi in frågor till Nina, så kan hon skicka ut utvärderingen
via mail till kursdeltagarna. Får hon veta när sista kurstillfället är, så kan
hon skicka ut så att deltagarna kan fylla i det vid sista kurstillfället.
Att ha med frågan om det finns intresse av att hjälpa till med något på
klubben och med vad, är bra. Men det måste följas upp snart efteråt.
Nedansiljans BK hade uppsamlingar 2 gånger/år för dem som visat
intresse.
Kursutbud:
Gagnef-Floda BK har alla typer av kurser, även om de får lov att jaga
instruktörer.
Avesta BK har provat dagkurser och det har varit lyckat.
Behovet av fortsättningskurser är stort, steget från allmänlydnad till
tävlingskurser är för stort för många.
Falu BK har sedan några år tillbaka en studiecirkel för lydnadsekipage
och har nu även startat för rallylydnadsekipage. Det går till så att för
300:-/termin får man tillgång till ca 3 tider/vecka. Man träffas och i
grupper hjälps åt att träna utifrån vad varje ekipage vill träna idag.
Eftersom alla tränar på sin nivå har det varit lätt att plocka in även nya
ekipage.
Priset på en valp/allmänlydnadskurs ligger mellan 900:- - 1200:- för ca 6
tillfällen, beroende på om det ingår litteratur eller inte.
Fortsättningskurser/tävlingskurser kostar ca 1500:Utskottet för hundägarutbildning
Vi planerar att ha en SBK-instruktörsutbildning för dem som har gått
grundmodulen. Den kommer att starta i december 2019. Sedan är
planen att hösten 2020 starta ytterligare en SBK-instruktörsutbildning.
Vad gäller instruktörsutbildningarna så måste vi ha bindande
anmälningar. Det är även bra om klubbarna skriver någon form av avtal
med deltagarna, för att få dem att ta utbildningen på allvar.
Nina Christoffersson presenterade Studiefrämjandets arbete och
organisation och vilka regler som gäller för kursverksamheten.
Vad som är viktigt för instruktörerna är att om en närvarolista kommer
bort, så måste det rapporteras till Studiefrämjandet, eftersom det är en
GDPR incident. Har man möjlighet att ha sina närvarolistor digitalt så
behöver detta inte hända.

Tips att klubbens träningsgrupper kan få bidrag från studiefrämjandet.
Skriv ihop en träningsplan för gruppen, vilka som är ledare och skicka in
den till Studiefrämjandet och rapportera sedan närvaro.
Det planeras för L1 Hund, Studiefrämjandets grundkurs i pedagogik för
instruktörer och andra intresserade, till mars 2020 och en till hösten
2020. Alla som går kursen får en träningsväst.

