
KUL-möte 24/1 2017 
Närvarande: Elisabeth Andersson(MälaröBK), Mallou Wallen (MälaröBK), Annika Hamilton(Waxholms BK), Ulf 

Gerhamn(Vällingby BK), Nicole Young(Vällingby BK), Anki Lindholm(SSBK), Pia Sundberg(SOSU), Håkan 

Eriksson(SBK sthlms avdelningen), Anna Lindstedt(SOSU), Sanna Norén(Lidingö BK), Susanne Persson(KLUBB?), 

Lennart Larsson (distriktordf.) och vid pennan Mikaela Strömberg(Studiefrämjandet) 

 

Statistik ifrån Studiefrämjandet över år 2016 inrapporterad verksamt samt antal deltagare 

som utbildats kommer att delges.  

 

På gång 

Totalt 15st nya instruktörer är på gång att examinseras då de två 

allmänlydnadsinstruktörsutbildningarna avslutas i februari respektive mars.  

En specialsöksinstruktörsutbildning är på gång i Märsta med 5st ifrån distriktet.  

Rallyinstruktörutbildning Lottie Gerdlind pågår kanske blir det en till under hösten.  

 

Kommande 

Instruktörsutbildning i bruks och tävlingslydnad, de delar i utbildningen som går att köra 

samtidigt gör det. Ev start augusti, Anne-Marie Folkesson. Grundmodul och uppflytt klass 2 

lydnad och/eller högreklass. Info via FB och anmälan/kontakt via mail. 

 

Spårinstruktörsutbildning, finns på distriktets hemsida för anmälan, är i april. Ulrika Norell 

håller den i Gustavsberg. Grundmodul behövs innan spårutbildning.  

 

Två grundmoduler i vår 2017, uppskattningsvis blir det 4st totalt under året hos Vallentuna, 

Tyresö och SSBK. 

 

Jörgen Thynell instruktörsutveckling den sön 26/3 el 1-2/4. Varva teori och praktik, 4-6 

hundar är med praktiskt + åhörare. Konsten att kommunicera med hund och göra det rätt i 

grunden. Plats? 

 

Lotta Nilsdotter på ÖBK 15st intresseanmälningar för problemhunds dag 19/2 

 

Agility A1 på ÖBK Yvonne Allin 11-12/3 & 8-9/4 finns några platser kvar. Östra svealands HU 

ska ha en A1 i vår också går Skarpnäck HU. Därför har distriktet ingen egen. Eventuellt 

anordnas en A2 i höst av distriktet. 

 

Mer i distriktet, Lennart presenterar: 

RUS ska ha en uppdateringsdag vad gäller MH och MT 

TÄS har löpande utbildning av funktionärer 

Distriktet håller på med planering inför Solvalla 2018, 12-13/8 förväntningarna har stigit 12-

15k besökare förväntas komma på evenemanget. Solvalla vill att vi ska ha 2 agilitybanor på 

Solvalla, prova på banor(två tunnlar, ett slalom och tre hopphinder) även freestyle 

uppvisning. Prova på aktiviteterna var poppis, almänlydnad med rosetter som intyg var 

uppskattat. Detta år blir det också uppvisning av lydnad och skydd. Fler klubbar hade till 



förra året klara ”prova-på” kurser att erbjuda nya medlemmar som tecknade medlemskap 

direkt på plats på Solvalla. Detta önskas även detta år att fler klubbar ifrån olika håll 

geografiskt har prova-på aktiviteter färdigt fram till augusti.  

Distriktet budgeterar för en konferens under 2017 som vänder sig till styrelsemedlemmar i 

första hand evntuellt även för sektorerna.  

 

Rapport från distrikts konferens 

 Vi behöver ha flera lärare totalt sett. (för att bibehålla lärarna så behöver dem 

feedback, vore bra att skicka lärarna på lärareventen, distriktet skall budgetera för 

detta. Vad kan vi göra för att ta hand om dem så dem känner sig uppskattade.) 

  Det finns ca7st lärare i distriktet i alla discipliner. Budget för att kunna skicka på utb 

specialsöklärare 3st & 2 pers till grundmodulslärare 

 Klubbarna ombeds att hålla ögonen öppna för potentiella erfarna instruktörer som 

kanske vill utbilda sig till lärare. Distriktet betalar lärarens utbildning och sedan håller 

läraren en kurs gratis som återbetalning. Distriktet betalar för mat och logi, SBK-

centralt bekostar allt annat för utbildningen.   

 Utvecklingskurs för allmänlydnadslärare i sep 2017 

 Avtalsinstruktör börjar sprida sig. Men väl värt att sprida vidare om klubbarna har 

svårt med instruktörer. Totalt 3st avtalsinstruktörer i distriktet. 

 

Vällingby (Ulf Gerhamn) tar upp frågan kring hur de övriga i distriktet gör med privata 

instruktörer. Flera klubbar låter privata aktörer fakturera klubben sitt instruktörsarvode. Det 

arvodet är exakt samma som en icke privat instruktör skulle få betalt.   

  

”Problemlösnings coacher” finns redan men dem kallas,  allmänlydnadsinstruktörer steg 2, 

syftet är att dessa ska ta hand om problemekipagen på klubbarna. Åsa Klint kan vara med 

och utbilda fler i steg 2.  

 

Tidigare KUL-möte hade frågan om varför exempelivs arbetet med att lära sig göra 

kursplaner tas upp på flera utbildningar detta ses som onödig. Men det är upp till varje 

lärare hur de vill lägga upp utbildningen och det går inte att slå ihop just den delen, läraren 

får anpassa aktuell instruktörsutbildning efter vilka de blivande instruktörerna är.  

 

Söka i medlemsregistret, den frågan är bordlagd och Annika kollar upp det så snart hon kan.  

 

SBK 100år, Jubileums apporten 

Anne-Marie Jubileumsapporten 2018 firar SBK 100år. Firandet ska pågå under hela året.  

Många aktiviteter.  

13/1-18 superstort symposium förväntas bli 1000 deltagare, 2st föreläsare är klara Per 

Jensen och  Kenth Svartberg (relation och kommunikation och inlärning. ) SBK vill ha många 

instruktörer där på plats som är rådgivande för alla hundägare som kommer dit. Syftet är att 

synliggöra SBK att vi finns och hjälper till.  

 



”Jubileums apporten” Innebär att klubbarna arrangera olika typer av aktiviteter i jubileumets 

ära under år2018. Det är ett bra tillfälle att värva medlemmar och visa vad vi gör i de lokala 

klubbarna. Enkla arrangemang. Behöver ej vara på klubben. Ett litet kitt till arrangörerna 

kommer tillhandahållas Marknadsföring kommer att ske tillsammans. Agria är sponsorer.  

 

SBK tar fram mer information som kontakt till kommunerna och vad som gäller kring 

exempelvis försäljning av förtäring vid arrangemangen.  

Anne-Marie har som förslag att vi träffas i april för att enbart prata om ”Jubileums apporten 

” och Solvalla.   

 

 

Önskemål inför framtiden:  

Utbildning i Nosework för instruktörsutveckling 

Allmänlydnadinstruktör till hösten 

Det finns önskemål om att distriktet ska fortsätta och ta fram instruktörsutvecklande 

föreläsningar/utbildningar. Nosework för instruktörer och mer fokus på 

problemhundsbeteenden för allmänlydnadsinstruktörer.  

 


