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KUL-möte 2016-09-26  Tid: 19:00  Plats: SBK Stockholmsavdelningen 

Deltagare: 

Annika Hamilton D-HUS/WBK  Mikaela Strömberg Sfr/SSBK 
Anki Lindholm D-HUS/SSBK  Ulf Gerhamn VBK 
Marie Sundberg D-HUS/TBK Barbro Ahlberg Högberg LBK 
Anna Lindstedt SoSuBK Håkan Ericsson Sthlmavd 
Pia Sundberg SoSuBK Jessica Graetsch DTBK 
Louise Medman ÖBK Marie van den Bos DTBK 
 

1. Inledning 

Annika hälsade alla välkomna och vi presenterade oss för varandra (se ovan) 

 

2. Kommande kurser och aktiviteter 2016 

Instruktörsutbildning 

 Rallyinstruktör (norrort)  

Starten framflyttad från oktober 2016 till januari 2017 (startar 21-22 jan) pga för få anmälda.  

Lärare: Lottie Gerdlind 

 

 Allmänlydnadsinstruktör (norrort)  

9 anmälda. Startar 2016-10-30 

Lärare: Åsa Klint 

 

 Allmänlydnadsinstruktör (söderort)  

7 anmälda. Startar 2016-11-27 

Lärare: Ann-Marie Folkesson 

 

 Specialsök (anordnad av Upplandsdistriktet) 

2 restplatser finns på en kurs anordnad av Upplandsdistriktet nu. Inbjudan på distriktets 

hemsida:  

http://www.sbkstockholm.se/ 

Vi kommer att arrangera en egen kurs med start den 2016-12-14 på Märsta-Sigtuna BK, den 

är på 7 dagar + 2 kvällar Lärare: Siw Rudén.  Vi har inte fått veta kostnaden ännu, men 

inbjudan kommer så fort vi vet.  

 

Föreläsning  

 ”Stress och pip vi hundträning och tävling”  

Datum: 2016-11-12 med Eva Bodfäldt & Curt Blixt  

http://www.sbkstockholm.se/
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Endast få platser kvar, anmälan via Studiefrämjandet.  

http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/Stress-och-pip-vid-hundtr%C3%A4ning-

och-t%C3%A4vling/530868/ 

 

 

Fortbildning instruktörer 

 Annika berättade att hon preliminärbokat en föreläsning med Eva-Marie Wergård i 

tävlingspsykologi 2016-11-21 och undrade om vi ska hålla den.  

Alla tyckte det var en bra idé och hjälps åt att leta lokal. SSBK och DTBK kollar om någon av 

deras klubbstugor är lediga (och återkommer till Annika eller Mikaela) 

 

 Eva Bodfäldt är bokad för en dag med belöningsträning (för instruktörer) 2016-11-27. 

Den blir i hennes lokal i Västberga. Mikaela administrerar.  

 

 Mötet påtalade att det kan vara trevligt med nya namn; gärna inom området 

allmänlydnad/hundar med problembeteenden. En snabb önskelista gav dessa namn: 

- Towa Lindh - tävling 

- Pia Eklund - tävling / sök  

- Lotta Nilsdotter - problembeteende  

- Johan Andersson - allmänlydnad 

- Jessica Johansson / Pia Albinsson - allmänlydnad 

 

Övrigt 

 Utvecklingskurser för lärare i Rally- o Tävlingslydnad anordnas av SBK centralt. I mån av 

plats kan instruktörer få delta. Se info på SBKs hemsida:  

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-

organisation/forbund/kalender/2016/11/lararutbildning/ 

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-

organisation/forbund/kalender/2016/11/utvecklingskurs-for-larare-och-instruktorer/ 

 

 Många efterfrågar information om de nya reglerna och momenten i tävlingslydnad för 

instruktörer (och tävlande). D-TÄS kommer att anordna utbildning under hösten där även 

instruktörer bjuds in. Vi har också fått önskemål om en infokväll och Annika/Mikaela 

kollar om Anders Svenson kan hålla i detta. Lämplig lokal behövs även till detta – tips 

mottages tacksamt! 

 

 D-HUS önskar att alla i klubbarnas HUS går med i vår FB-grupp; ”SBK-HUS i 

Stockholmsdistrikt” där vi alla kan sprida information.  

https://www.facebook.com/groups/1735633806708674/ 

 

http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/Stress-och-pip-vid-hundtr%C3%A4ning-och-t%C3%A4vling/530868/
http://www.studieframjandet.se/Kurs/stockholm/Stress-och-pip-vid-hundtr%C3%A4ning-och-t%C3%A4vling/530868/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/11/lararutbildning/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/11/lararutbildning/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/11/utvecklingskurs-for-larare-och-instruktorer/
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2016/11/utvecklingskurs-for-larare-och-instruktorer/
https://www.facebook.com/groups/1735633806708674/
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Kommande  

 Utbildning för ”instruktör brukslydnad” är planerad att hållas i vår. Lärare blir Therese 

Palm eller Ann-Marie Folkesson. Klubbarna undersöker intresse. 

 

 Utbildning för agilityinstruktörer kan gärna hållas av enskild klubb, det finns inget som 

säger att det ska göras av D-HUS. Om klubb vill arrangera kan vi hjälpa till att sprida 

informationen så platserna fylls.  

Det har varit liten efterfrågan på en A1 till våren och ev blir det en A2 till hösten – OM 

behov och intresse finns.  

 

 D-HUS undrar om det finns intresse/underlag för utbildning till spårinstruktör, troligen till 

våren. Lärare i distriktet är Ulrika Wall, som ska tillfrågas.  Klubbarna undersöker och 

återkommer. 

 

 Mötet tror att det finns intresse för att utbilda sökinstruktörer, distriktet har ingen egen 

lärare, men vi ska lyssna med Hasse Öijerstedt från Uppland.  

 

 Det finns behov av ny Grundmodul, efter årsskiftet, den kan hållas av våra nya lärare som 

är under utbildning i februari. Det kan finnas intresse även från Uppland och Sörmland av 

att skicka deltagare. Vi återkommer med datum inom kort.  

 

 

3. Önskemål 2017 

Detta kom fram: 

 

 Ny föreläsning med Per Jensen, gärna hösten 2017 (då han kommit ut med ny bok). Hans 

föreläsningar har varit mycket uppskattade. 

 

 Någon form av instruktörsutveckling, gärna inom allmänlydnad/problembeteende, gärna 

flera kurser under året med olika utbildare.  

 

 Specialsök / Nosework – ha en temadag/kurs för specialsöksinstruktörer om tävling, 

regler och annat som kan skilja andra preparatsök från nosework. 

 

4. SBKs mål ”100 år - 100 000 deltagare år 2018”  

Mötet efterfrågar mer information om detta, och hur klubbarnas HUS ska göra för att uppnå 

detta.  
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Annika informerade från diskussioner på distriktsmötet, om att det är upp till varje klubbs 

styrelse att bestämma hur man arbetar med medlemsrekrytering m.m.  

Det har varit konferenser runt om i distrikten som syftat till att starta igång arbeten i 

klubbarna och de klubbar som valt att bli ambassadörer får hjälp med marknadsföring m.m.  

Djurens helg på Solvalla var en del av detta arbete som distriktet deltog i tillsammans med 

lokalklubbarna i Stockholm. Det gav 17 nya medlemmar till klubbar i distriktet och ytterligare 

ett antal till SHU, som då får dubbla medlemskap och blir medlemmar även hos oss.  

 

På sektormötet i distriktet framkom också att det planeras för kalas den 30/5 2018 på alla 

klubbar för att fira 100 år.  

 

Olika klubbar berättade om hur de försöker nå och behålla nya medlemmar:  

Anki, SSBK berättade om mailutskick som bjöd in nya medlemmar till en träff, 10% kom. 

 

Tips om trivsamma och uppskattade promenader som pågår år efter år på Tyresö BK.  

 

Olika förslag och tankar diskuterades.  

 

5. Övrigt 

 Diskussion om hur vi ska hantera instruktörsbevisen, som D-HUS skriver ut och skickar 

när vi fått meddelande om att en instruktör är godkänd. Klubbarnas HUS-ansvariga 

behöver veta om när bevisen skickas så de inte försvinner på posten.  

Mötet beslutade att information och instruktörsbevis skickas till en adress som klubben 

anger redan i anmälan. Vi kompletterar anmälningsblanketten med fråga om detta.  

 

 D-HUS informerade om att man kan lägga in sina instruktörer i Medlem Online, det finns 

lite brister men ett bra sätt att hålla reda på instruktörer. Tips/instruktion finns i vår FB-

grupp. 

 

 Annika undrade om det finns något hon ska ta upp på den centrala konferensen, detta 

kom upp: 

- Problemlösningscoacher, vi måste kunna ta hand om hundar med 

problembeteenden. Ställer stora krav på kunskap om hund och att kunna möta 

människor.  

- Moduluppbyggnaden. Viktigt att grundmodulen innehåller tillräckligt med pedagogik 

så att man inte upplever att man missar eller måste göra om pedagogiken när man 

går övriga moduler. Exempelvis att göra kursupplägg är någonting som hellre borde 

ligga i grundmodulen än i resp. instruktörsutbildning.  

- Kräver vi grundmodul före A1?  Det görs inte av SAgik, men SBK är ju fria att göra det 

för kurser på klubbarba. 
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- Vi vill kunna söka funktionärer i medlemsregistret o få uppgift om hur många som 

finns i distriktet och på vilken klubb, så man vet vem man ska kontakta.  

 

Nästa KUL-möte: 2017-01-24 Tid: 19:00  Plats: Stockholmsavdelningen 

 

 

Vid tangenterna:  

Marie 

 

 


