
Vår förhoppning är att denna folder ska vara till hjälp och stöd för Dig som är ansvarig för 
hundägarutbildningssektor på en lokalklubb.
SBK Stockholms distrikts hundägarutbildningssektor är tänkt som ett stöd för just Dig i 
Ditt arbete med instruktörer och lärare på Din klubb.
Ytterligare information om distriktets hundägarutbildningssektor hittar Du på distriktets 
hemsida: www.sbkstockholms.se.
Där kan Du bland annat hitta anmälningsblanketter, minnesanteckningar och inbjudningar till 
olika arrangemang inom Stockholmsdistriktet.
Har Du synpunkter eller önskemål på att foldern ska omfatta något mer så tveka inte att 
kontakta oss. Till oss kan Du även ställa alla frågor som kan tänkas komma upp. 
Vår tanke är att foldern ska uppdateras varje år och delges varje lokalklubb inom distriktet.

Information från  
SBK Stockholmsdistrikt 

Hundägarutbildningssektor
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Arbetsuppgifter för oss i distriktets hundägarutbildningssektor: 
Att svara på frågor från SBK Centrala utskott 
Att besvara & remittera frågor till/från SBK Stockholm distrikts styrelse 
Att följa upp målstyrning och budget 
Att vara remissinstans för centrala utskottets frågor 
Att anordna KUL-träffar 
Att anordna idé bytar dag
Att erbjuda utbildning av SBK Grundmodul och SBK Instruktör
Att anordna/erbjuda utvecklingskurser/föredrag inom distriktet 
Att samarbeta med Studiefrämjandet 
Att besvara/remittera frågor till/från lokalklubbarna 
Att representera SBK Stockholm distrikt på centrala konferenser 
Att utveckla samarbete mellan närliggande distrikts utbildnings sektorer

Checklista för lokala hundägarutbildningssektor (L-HUS)
Denna lista är till hjälp för ansvarig inom hundägarutbildningssektor på lokalklubb. För att 
förbättra samarbetet mellan lokalklubb och distrikt. 
Vad har L-HUS för göromål under ett år och vad behöver distriktet information om? 
Detta är önskemål och förslag framtagna av distrikt och centrala hundägare 
utbildningsutskott. 

Information till och från distriktets hundägarutbildningssektor 
◘ Sprida distrikts- och central information till lokalklubbar och berörda funktionärer.
◘ Inhämta information från instruktörer och lärare och lyfta fram viktiga frågor till distriktets 
hundägarutbildningssektor. 
◘ Efter årsmötet meddela klubbens planerade verksamhet t i l l distriktets 
hundägarutbildningssektor. 
◘ Delge distriktets hundägarutbildningssektor synpunkter för vidarebefordran till centrala 
hundägarutbildningsutskottet.
◘ Delta på distriktsmöten. (KUL = klubbarnas utbildningsledare) 

För instruktörsutbildningar på lokal klubbs nivå 
◘ Meddela distriktets hundägarutbildningssektor om Ni kommer arrangera en 
instruktörsutbildning, när den är tänkt att starta, vem som är lärare samt om det finns 
platser kvar för andra lokalklubbar. 
◘ Distriktets hundägarutbildningssektor utser examinator till instruktörsutbildningarna i 
samråd med Er klubb. 
◘ Skicka redovisning på genomförda utbildningar till distriktets hundägarutbildningssektor. 
◘ Inventera behovet av vidareutbildningar för instruktörer. Skicka intresseanmälan till 
distriktets hundägarutbildningssektor. Intresseanmälningarna bör vara distriktets 
hundägarutbildningssektor tillhanda juni för utbildning med uppstart kommande vår och 
december för utbildning med uppstart kommande höst. 

Central utbildning 
◘ Anmäla, prioritera och rekommendera deltagare till lärarutbildning. Ska vara protokollfört. 
◘ Anmäla, prioritera och rekommendera deltagare till övriga centrala utbildningar



Distriktets hundägarutbildningssektor verksamhetsmål 2015

Distriktets mål nr 2 - Öka medlemsantalet i distriktet 
Sektorns mål nr 1: 2015 ska vi erbjuda 16 platser för instruktörs utbildning 
Sektorns mål nr 2: 2015 ska 30 stycken av distriktets redan utbildade instruktörer ha deltagit 
i någon av vidareutbildningarna 

Distriktets mål nr 3 - Öka engagemanget från klubbarna i distriktets arbete 
Sektorns mål nr 1: 2015 ska 6 av 13 klubbar vara representerade på KUL- möten 
Sektorns mål nr 2: 2015 ska informationsfoldern revideras och skickas ut på nytt till alla 
lokalklubbar 

Distriktets mål nr 4 - Öka erfarenhetsutbytet mellan klubbarna 
Sektorns mål nr 1: 2015 ska 5 klubbar delta på distriktets idé bytar dag 
Sektorns mål nr 2: 2015 ska sektorn ha 1 representanter på centrala C-hus konferenser

För att vi i distriktets hundägarutbildningssektor på bästa sätt ska kunna stödja alla klubbar 
och vara behjälpliga vid frågor och eventuella prioriteringar ber vi Er att i januari varje år 
rapportera vilka Era instruktörer och lärare är. Detta gäller såväl aktiva som vilande. 

Instruktörsutbildning: 
Intresseanmälan till SBK Instruktörsutbildningar sker genom att lokalklubbens styrelse 
skriver en rekommendation som skickas till distriktets hundägarutbildningssektor. Anmälan 
finns tillgänglig på www.sbkstockholm.se och ska fyllas i och skickas in tillsammans med 
rekommendationen. Minsta antalet deltagare för att starta en utbildning är 8 stycken.

Utbildningsbehov för blivande instruktörer och lärare: 
För att veta vilket intresse som finns på klubbarna för utbildning, vidareutveckling, kurser, 
föreläsningar m.m. ber vi Er att i juni och december varje år rapportera detta till oss. Vår 
planering ligger ganska långt fram i tiden så det är bra att få informationen inför varje 
terminsstart

Tips innan Ni, lokalklubben, rekommenderar personer till instruktörs- och 
specialutbildningar inom SBK

Exempel på grundläggande förkunskaper:
- Hundägare.
- Aktiv på lokalklubben.
- Social kompetens - förmåga att förklara, göra sig förstådd, anpassningsbar och flexibel i   
möte med människor.
- Gått som assistent på 2 olika kurser med 2 olika instruktörer.
- Erhållit utvärdering av instruktörerna med goda vitsord.
- Har ett inlärningstänk som går i enlighet med SBK´s dressyrpolicy.
Önskemål: att ha erfarenhet av olika hundraser.

Till Dig som ansvarig i hundägarutbildningsektor och till klubbstyrelsen
För att Ni ska känna trygghet i Era rekommendationer där det finns eventuella tveksamheter 
föreslår vi att Ni låter personen gå som assistent på ytterligare 1-2 kurser för flera olika 
instruktörer. Fundera över om Du själv skulle vilja gå kurs för personen som Ni funderar på 
att rekommendera.
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Tips på utvärdering av instruktörs assistent/elev
Distriktets hundägarutbildningssektor är positiva till att Ni, lokalklubb, utnyttjar 
möjligheten att låta personer som är intresserade av att bli instruktörer inom SBK gå 
som assistenter och elever på kurser för olika instruktörer.

Distriktets hundägarutbildningssektor ser det som önskvärt att man först får gå som 
assistent på en eller flera olika kurser för att se om instruktörsrollen känns rätt. Som 
assistent behöver man inte ta så stort ansvar utan får några smådelar att ansvara 
över. Det är dock att föredra om assistenten får vara delaktig i kursplaneringen och att 
instruktören förklarar vad som gäller  och hur man bör agera.

Om personen efter att ha gått som assistent fortfarande är intresserad av 
instruktörsrollen är det fördelaktigt om denne får möjlighet att gå som elev på en eller 
flera kurser för olika instruktörer. Som elev är det meningen att ansvaret blir större 
vartefter kursen går och att instruktören intar en mer handledande roll.

Distriktets hundägarutbildningssektorns tanke är att personerna blir utvärderade, får 
ett omdöme efter varje kurs dels av instruktören och dels av kursdeltagarna. 
På SBK stockholmsdistrikts hemsida under hundägarutbildning kommer det att finnas 
pdf blanketter som underlag för dessa tankar. Dokumenten är dels grunderna för att 
gå som kursassistent och instruktörselev och sedan finns det ett dokument med 3 
olika utvärderingar/omdömen. Ett som lämnas av kursdeltagarna, ett som lämnas av 
instruktören och ett som assistenten/eleven lämnar där den ger sitt omdöme om 
handledaren

Förslag till klubbarna gällande utlämnande av intyg/certifikat till nyutbildade 
instruktörer

Detta förslag kommer från distriktets hundägarutbildningssektor och vi hoppas att Ni 
som styrelse på klubben ser det som ett stöd och hjälp i Ert arbete.

Förslaget gäller de personer som Ni från klubben skickar på någon form av 
instruktörsutbildning inom SBK.

Då dessa utbildningar oftast betalas av lokalklubben, finns det troligtvis från klubbens 
sida ett önskemål om att personerna som utbildas ger tillbaka till klubben genom att 
hålla en eller flera kurser. 

Distriktets hundägarutbildningssektor vill erbjuda Er ett stöd och hjälp i detta genom att  
bevisen skickas ut till respektive lokalklubbs styrelse som själva avgör när dom ska 
delas ut. Förslag är att de personer som Ni skickar på utbildning och där lokalklubben 
står för kostnaderna, erhåller sitt intyg eller certifikat först efter att de hållit en kurs på 
klubben.
I förlängningen betyder det att instruktörseleverna inte blir ``färdiga´´ förrän en kurs 
hållits på lokalklubben. 

När examen och godkännande skett för instruktörsutbildningen skickar läraren in alla 
underlag in till distriktets hundägarutbildningssektor.



Anmälningar:

Alla former av anmälningar till utbildningar ska innehålla en rekommendation från 
klubbstyrelsen som ska vara protokollförd. Rekommendationen ska innehålla vem 
som står för kostnaderna (lokalklubb, distrikt eller enskild person). Undantag från 
ovanstående är av distriktet arrangerade föreläsningar och riktade utvecklingskurser 
för  instruktörer/lärare. Därefter gäller följande: 

Anmälningar till utbildningar eller kurser i distriktets regi ska gå genom 
klubbstyrelsen och sedan till distriktets hundägarutbildningssektor.

Anmälningar till utbildningar eller kurser i central regi ska gå genom klubbstyrelsen 
och sedan till distriktets hundägarutbildningssektor som vidarebefordrar den till 
centrala utskottet.

Anmälningar till lärarutbildningar ska gå genom klubbstyrelsen och sedan till 
distriktets hundägarutbildningssektor som vidarebefordrar den till centrala utskottet.

Anmälningar som gäller utbildningar eller kurser i lokalklubbs regi ska gå genom 
klubbstyrelsen och sedan direkt till arrangerande lokalklubb.

Distriktets hundägarutbildningssektor vill gärna få information om att kurser eller 
utbildningar kommer att hållas då det sker på lokalklubbs nivå. Önskvärt är också få 
ta del av vilka deltagare som går för att kunna skicka ut bevis efter avslutad 
utbildning samt kunna upprätthålla god kännedom om distriktets 
hundägarutbildninssektors kunskapsbank

Påbörjad instruktörsutbildning inom distriktets hundägarutbildningssektor
Påbörjar Du en instruktörsutbildning men av olika anledningar inte kan fullfölja 
utbildningen gäller följande:

För att få tillgodo räkna Dig de delar Du gått ska utbildningen fullföljas inom 2 år 
räknat från utbildningens startdatum. Då behöver Du endast komplettera med de 
delar som saknas för att kunna examineras.

Vill Du fullfölja påbörjad utbildning efter 2 år men innan 4 år räknat från ursprungligt 
utbildnings startdatum ska Du komplettera med de delar Du inte gått samt 
allmänlydnadspasset, relationsmodellen, valpspecialen, analysverktyget - Vem är 
hunden? och projektarbete oavsett om Du gick dessa delar innan utbildningen 
avbröts.

Efter 4 år räknat från ursprungligt utbildnings startdatum får Du gå om hela 
utbildningen. Detta innebär en helt ny anmälan och ny rekommendation.

Oavsett vart i tiden just Du är behöver Du göra en anmälan till distriktets 
hundägarutbildningssektor som klargör för att Du är redo att fullfölja Din utbildning 
så plats kan beredas på nästkommande utbildning.



Att använda outbildade personer som instruktör på lokalklubb!

Distriktets hundägarutbildningssektorns riktlinjer för hur man på lokalklubbarna använder 
sig av personer, som inte har instruktörsutbildning inom SBK, men håller kurser.
1) Att det beslutas på ett styrelsemöte att personen som är tänkt att hålla utbildning och 
inte är utbildad via SBK är ackrediterad. Det ska också framgå på vilka grunder man tagit 
detta beslut alltså en motivering till det.

2) Att klubbarna använder sig av samma ackrediterade person under max 1 år. Därefter 
bör någon form av utbildningsplan läggs upp. Detta bör synas i ett styrelseprotokoll.

3) Av styrelseprotokollet ska framgå vem som tillsatts som ansvarig för den ackrediterade 
personen och att kvaliteten på kurser håller den kvalitet och innehåll som gäller inom SBK.

4) Den som ansvarar för den ackrediterade personen ska se till att den har tillräckliga 
kunskaper om studiefrämjandet, SBK’s organisation, SBK’s policy.

5) Om den ackrediterade personen har utbildning som instruktör men inte via SBK kan 
distriktets hundägarutbildningssektor hjälpa klubben att avgöra om den ackrediterade 
personen kan klassas som instruktör även inom SBK. Klubben skickar helt enkelt in en 
meritförteckning för den ackrediterade personen.
Det är inte så att någon ska stoppas utan distriktets hundägarutbildningssektor vill bara 
hjälpa till och se om utbildningarna som den ackrediterade personen har är likvärdig med 
SBK’s utbildningar.

6) Tanken är att klubbarna inte ska fastna i, eller känna att det är lättare, att använda 
ackrediterade personen på grund av att det saknas utbildade instruktörer.  På detta sätt 
kvalitetssäkras alla utbildningar och kunskapen utökas och förhoppningsvis 
medlemsantalet inom SBK.

Ska SBK bli världsledande organisationen för just hundägarutbildning måste alla värna om 
utbildning, kunskap och lojalitet.

Distriktets hundägarutbildningssektor ser det som viktigt att kursledaren har kunskaper om 
SBK’s grunder för att kunna informera hundägarna om detta. 
Om kursledaren har utbildning som instruktör men inte via SBK står distriktets 
hundägarutbildningssektor till Ert förfogande om Ni vill ha hjälp med en bedömning av 
utbildningarna som kursledaren har. Distriktets hundägarutbildningssektor hjälper gärna till 
för att utröna om kursledaren har likvärdig utbildning och därmed kan klassas som 
instruktör även inom SBK. Klubben skickar helt enkelt in en meritförteckning för 
kursledaren.



”Vilande” instruktör och lärare
För att upprätthålla en hög kvalité på hundägarutbildning och instruktörsutbildning krävs att 
instruktörer och lärare är aktiva som utbildare och helst också aktiva med egen hund.

I syfte att befrämja en god kvalité har centrala hundägarutbildningsutskottet 
beslutat att:
Lärare som ej varit aktiva som utbildare av instruktörer inom en treårsperiod, äger ej rätt 
att examinera eller ansvara för kurs utan att ha gått en central
uppdateringskurs. Alternativt: På rekommendation av distriktet, gå jämsides en uppdaterad 
lärare som bedriver instruktörsutbildning steg 1 eller 2. Alternativet innebär att läraren 
medverkar i planeringsarbete och i hela utbildningen. Denne kan givetvis genomföra vissa 
ämnesavsnitt, under överseende av den ansvarige läraren.

Centrala hundägarutbildningsutskottets rekommendationer
Instruktör och/eller lärare som inte varit aktiv som utbildare inom en treårsperiod förklaras 
som ”vilande” av den lokala klubben/distriktet.
Instruktör och/eller lärare som önskar återuppta auktorisation åter önskar bli aktiv 
kontaktar den lokala klubben och diskuterar individuellt behov av uppdatering. 
Uppdateringens omfattning är beroende av hur länge personen ifråga varit vilande. Något 
av följande rekommenderas för:

Uppdatering av instruktör
· Gå vid sidan av annan instruktör och därmed bli delaktig i förändringar.
· Genomgång av instruktörsutbildningens nyare delar tillsammans med en
lärare.
· Leda kurs med stöd av en lärare.
· Gå uppdateringskurs som klubben arrangerar.
· Gå valda delar av en instruktörsutbildning.

uppdatering av lärare:
· Gå vid sidan av annan lärare och därmed bli förtrogen med förändringar och nytt
material.
· Gå central uppdateringskurs för lärare.
· Leda delar av instruktörsutbildning med stöd av annan lärare.

Önskemål från Er på lokalklubbarna

Är det så att Ni på lokalklubbarna har önskemål om föreläsningar, föreläsare, kurser, 
utbildningar, tema för möten, andra aktiviteter eller arrangemang?

Delge distriktets hundägarutbildningssektor detta så kan vi arbeta för att ordna detta. Vi är 
tacksamma för alla tips, idéer och förslag som Ni kommer med.
Vi är till för Er!



Att gå som kursassistent inom SBK Stockholms Distrikt 

För att få möjlighet att gå som kursassistent gäller följande: 
* Att utbildad instruktör finns tillgänglig 
* Att en intresseanmälan fylls i och ges till utbildningsansvarig som fördelar  
assistenterna mellan instruktörerna 
*         Att en utvärdering och rekommendation skrivs av instruktör 

Tilltänkt kursassistent ska ha följande: 
*  Stort hundintresse 
* Gärna erfarenhet av egen hund 
*  Intresse av människor och ha känsla för serviceanda 
*  Intresse av att lära ut 
* Intresserad av att vidareutveckla sig inom hundutbildning i och för SBK och även  

vara beredd att engagera sig i klubbens övriga arbete 

Som kursassistent innebär det att man får prova på hur det är att vara instruktör utan att 
det ställs några krav på en. Du får hjälpa till med olika praktiska övningar och även 
tillhörande saker i stugan före, under och efter kurstid. Du kan också få hjälpa till med 
några teoretiska delar. När Du deltagit som assistent på en kurs och känner att detta är 
något för Dig fyller Du i en intresseanmälan för att vara instruktörselev och lämna den till 
utbildningsansvarig. Man behöver delta på en kurs som kursassistent för att få gå vidare. 

Instruktörens ansvar för kursassistenten är: 
*   Att få kursassistenten att känna sig delaktig 
*          Att förklara vad instruktörsrollen innebär 
*   Att se till att kursassistenten aktivt får delta i praktiska och teoretiska övingar 
*  Att se till att kursassistenten känner sig hemma på klubben och i stugan både före, 
  under och efter kurstid  
*          Att skriva utvärdering/omdöme av assistenten 
*          Att i förekommande fall skriva en rekommendation för vidareutveckling av                                    
  kursassistenten 

Utvärderingsfrågor finns på distriktets hemsida.



Att gå som instruktörselev inom SBK Stockholms Distrikt 

För att få möjlighet att gå som instruktörselev gäller följande: 
* Att utbildad instruktör finns tillgänglig 
* Att en intresseanmälan fylls i och ges till utbildningsansvarig som fördelar  
 eleverna mellan instruktörerna 
*         Att en utvärdering och rekommendation skrivs av instruktör 

Tilltänkt instruktörselev ska ha följande: 
*  Gått som kursassistent eller likvärdigt på en kurs 
*  Blivit rekommenderad av någon och/eller lämnat en intresseanmälan själv 
*  Intresse av att lära ut 

Som instruktörselev innebär det att man får prova på hur det är att vara instruktör. Som 
instruktörselev kommer Du att få vara med att planera kursen. Vidare kommer Du under 
kurstiden att få ta större och större ansvar för såväl praktiska som teoretiska delar. Vilka 
delar detta rent praktiskt gäller planerar Du och Din instruktör gemensamt. Under kursen 
ska instruktören stötta och hjälpa Dig i Din blivande instruktörsutveckling. Detta i sin tur 
ställer krav på att Du är aktivt engagerad i såväl förberedelser, genomförande och 
efterarbete. Instruktören kommer att göra en utvärdering av Dig och kommer skriva ner ett 
lämplighetsomdöme. När Du har gått som instruktörselev för 2 instruktörer och fått 
godkända rekommendationer kan Du lämna in intresseanmälan om att vidareutbilda Dig till 
instruktör inom SBK. 

Instruktörens ansvar för instruktörseleven är: 
* Att få instruktörseleven att känna sig delaktig 
* Att förklara vad instruktörsrollen innebär 
* Att se till att instruktörseleven aktivt får delta i praktiska och teoretiska övningar 
* Att instruktörseleven aktivt deltar i kursplanering 
* Att instruktör och instruktörselev gemensamt planerar vem som ansvarar för vad vid 
 varje kurstillfälle 
* Att instruktörseleven tar större och större ansvar efter halva kursen där instruktören 
 tar mindre och mindre ansvar för att instruktörseleven i slutet på kursen ska      
 ansvara för 1 till 2 hela kurstillfällen 
* Att se till att instruktörseleven känner sig hemma på klubben och i stugan både före, 
 under och efter kurstillfällen 
* Att skriva en utvärdering/omdöme av instruktörseleven 
* Att i förekomna fall skriva en rekommendation för vidareutveckling av   
 instruktörseleven 

Övrigt: 

Efter instruktörseleven genomgått 2 kurser och fått rekommendationer från instruktörerna 
och utbildningsansvarig fattar styrelsen beslut om vidareutbildning inom SBK. 

Utvärderingsfrågor finns på distriktets hemsida. 



Distriktets hundägarutbildningssektor 2015 består av 
Lotta Ahlberg-Wennersten Österåkers BK 

Lottie Gerdlind Österåkers BK 

Du når oss på: 
utb.sbksthlm@gmail.com 
SBK Stockholmsdistrikt 

c/o Studiefrämjandet 
Att: Hundägarutbildningssektor 

Korta Gatan 9, 4tr 
171 54 Solna 

Skulle Du tycka det vore intressant att vara representant 
i distriktets hundägarutbildningssektor är Du välkommen att 

höra av Dig till oss 
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