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Deltagare: 
Cilla Thorén     D-HUS 
Lottie Gerdlind    D-HUS 
Lotta A Wennersten    D-HUS                                                               
      Lidingö BK 
      Lidingö BK 
      Lidingö BK 
      Stockholm Södra BK   
      Stockholmsavdelningens BK 
      Tyresö BK 
      Nacka BK 
      Vällingby BK 
      Mälarö BK 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 

Cilla öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 
 

3. Val av sekreterare 
Till sekreterare vid mötet valdes Lotta A Wennersten 
 

4. Therese Palm: Presentation test av ny examinationsform. 
Therese berättade om den test som pågår av en ny examinationsform vid ALU 
instruktörsutbildning. Vid tre ALU utbildingar inom distriktet pågår detta. Efter 
dessa utbildningar är klara skall en utvärdering ske. Det som skiljer är bl.a. att 
eleverna två och två håller en ALU kurs på klubbarna med ALU läraren som 
mentor. Kurserna omfattar 7 tillfällen om 21 studietimmar och sista kurstillfället 
görs Allmänlydnadspasset. Kurserna erbjuds hundägare till rabatterat pris och med 
tydlighet att dessa kurser hålls av blivande instruktörer och att kursdeltagarna 
skall göra en utvärdering av de blivande instruktörerna. De blivande 
instruktörerna skall också analysera 3 ekipage ur kursen, med hjälp av 
analysverktyget med fokusering på det som är svårt samt beskriva skillnaden från 
gång 1 till sista gången (dessa två tillfällen skall filmas) med fokus på vad som har 
gjorts och vidare skall göras åt svårigheten/erna. Det positiva med denna form av 
examination är att eleverna blir varma i kläderna och ledarrollen, att man får igång 
kurserna ute på klubbarna. Nackdelen är att det tar mycket mer tid av läraren. 



 

 

 
 

5. Återblick föregående protokoll 
Cilla kopplade tillbaka till föregående protokoll och informerade om att forumet 
för HUS inom distriktet lagts ner pga. Ointresse. 
 

6. Utbildningar på gång 
Fyra ALU pågår. En SBK instruktör startas upp 12/3 det finns platser kvar om ni 
har någon som är aktuell. Vidareutvecklingshelg med Kenth Svartberg för SBK 
instruktörer sker 10-11 mars. 
 

7. Rapporter från klubbarna. 
Stockholmsavdelningen: Har haft instr. möte där nytillträdde HUS ansvarig höll i 
trådarna och en inventering av klubbens instruktörer skett. Klubben är i ett 
nystartläge med en positiv anda och vilja.    
Stockholm Södra:  Nästa vecka skall ett instr. möte hållas. Klubben jobbar febrilt 
med att motivera instruktörerna att hålla kurser. Klubben har ett myckett hårt 
tryck på kurser. 
Lidingö: Klubben har lyckats ta hand om de som anmält sig till kurser. Klubben 
har 10 kurser som startas samt ev. ytterligare 2 kurser. Instruktörerna laddade 
inför Svartbergkursen. Klubben valt att ha Svartbergs bok på valpkurserna. 
Tyresö: 7 relativt nya instruktörer som vill hålla kurser. 20 kurer utlagda. Klubben 
har snart även tre nya rallyinstruktörer. Nya brukskurser är på gång. Klubben har 
brist på SBK instruktörer. Däremot har man bra träningsgrupper i rapport, sök och 
rally. 
Nacka: 20 kurer på gång. Planer finns på att hålla en spår-special med klubbens 
lärare. Dessutom ev. en SBK instruktörs utbildning till hösten även den med 
klubbens lärare. 
Vällingby: 5 instruktörer och en person som går som elev. De kurser som körs 
igång nu är fulla. Nytt är kurser i rallylydnad. Träningsgrupper och 
träningstävlingar är positivt. Ett önskemål finns att klubben skall satsa på bruks. 
Mälarö: 15 kurser, svårt att få instruktörer att ställa upp varför många 
kursdeltagare står på kö för att få gå kurs. Träningsgrupper i agility, sök och rally. 
Klubben håller instruktörsmöten 3-4 gånger per år.   
 

8. Mini-kul möten. 
D-HUS berättade om tanken med mini kul möten. Önskemål om att kommande 
mini kul möte sker i augusti/september. D-HUS skickar ut förslag på datum och 
platser.   
 

9. Idé bytardagar 
D-HUS berättade lite om tidigare Idé bytardagar. Nästa tillfälle kommer att vara 
på Tyresö BK. Tyresö skickar förslag på datum till D-HUS senast 15/3. D-HUS 
skickar sedan inbjudan till alla klubbar inom distriktet. 
 

10. Information från konferensen. 
Lottie berättade om konferensen inom distriktet som ägde rum 10-11 februari där 
12 av 13 klubbar var representerade. Minnesanteckningar från konferensen 
kommer att skickas ut. 



 

 

 
 

11. Vad kan D-HUS göra för er? 
• Se till att instruktörslista finns tillgänglig på nätet 
• Fler konferenser 

 
 

12. Uppdateringslistor instruktörer och lärare 
D-HUS fick i uppdrag att utifrån klubbarnas listor och information om sina 
instruktörer och lärare upprätta en excel-fil som skall finnas tillgänglig inom 
distriktet. 
D-HUS fick i uppdrag att kontakta centrala för att försöka få till ett centralt 
register ex. på Fido eller i likhet med anmälan till tävling. 
 

13. Idéer, tankar, önskemål för förkovring av instruktörer/medlemmar 
Önskemål som kom upp var följande: 

• Läsa hund, hundspråket, signaler, hund-hund möte 
• Klicker/Shaping förkovring 
• M4/M5 utbildning för instruktörer 
• Begrepp inom SBK ”Fikonspråket” 

 
14. Samarbete mellan klubbarna. 

Denna punkt har vi tagit upp under punkterna ovan i samband med mini kul möten 
samt i och med konferensen.  
 

15. Övriga frågor. 
Vi fick en folder från Studiefrämjandet som var en inbjudan till utbildning för de 
personer som kanske kommer att arbeta på klubbarna med personer med 
intellektuell funktonsnedsättning eller autism.  
 

16. Nästa möte 
Nästa möte sker i mini kul grupperna (norr, väst och syd) inbjudan skickas ut av 
D-HUS.  
Nästa stora KUL möte sker 2013 i februari separat kallelse skickas ut av D-HUS. 
 

17. Mötets avslutande 
Cilla avslutade mötet och passade på att tackade alla för sitt engagemang. 
 
 

 
 
 
Vid pennan       Mötesordförande 
 
 
Lotta Ahlberg Wennersten     Cilla Thorén 
D-HUS sekreterare       D-HUS sammankallande 


