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MINNESANTECKNINGAR  

Från D-HUS möte med lärarna på SSBK 26 april 2016 
 
 
Närvaro 
Åsa Dunberg, Lärare 
Anne-Marie Folkesson, Lärare 
Helene Gifting, Deltagare i pågående lärarutbildning  
 
Från D-HUS 
Annika Hamilton 
Anki Lindholm 
Malou Wallén 
 
Presentation av samtliga närvarande samt kort information om D-HUS ändrade bemanning. Från D-
HUS kunde inte Lottie Gerdlind och Marie Sundberg delta. Trots det ringa antalet lärare som 
anmält sig till mötet ville D-HUS ändå låta det gå av stapeln för att markera att D-HUS har för 
avsikt att skapa engagemang och delaktighet. Vi vill prioritera lärare, instruktörer, fortbildning och 
kurser. 
 
Enkät till klubbarna 
I mars 2016 skickades en enkät till samtliga 13 klubbar i distriktet. Den skickades till ordföranden 
och till alla utbildningsadresser. Enkäten berörde frågor om lokalklubbarnas kursverksamhet, 
instruktörernas utbildningsbehov samt önskemål och förväntningar på D-HUS. Svarsfrekvensen har 
varit över all förväntan. Samtliga 13 klubbar har svarat. Mycket positivt! 
 
Annika Hamilton gick igenom enkätsvaren där många intressanta synpunkter framkommit. Dessa 
utgör en förträfflig bruttolista för D-HUS att arbeta utifrån. 
 
Icke förvånande är bristen på information en fråga som D-HUS måste prioritera. Likaså framkom 
att utbildningsbehovet av instruktörer är stort, att kunskapen om avtalsinstruktörer är ringa och att 
många klubbar inte känner till kravet på registrering av nya instruktörer.  
 
Dessa frågor och mycket annat kommer att tas upp och diskuteras på KUL- mötet den 23 maj. 
 
 
Lärareventet i Nora 
Anne-Marie Folkesson berättade om Lärareventet i höst, 29 spet -2 oktober, som hålls på Åkerby 
Herrgård. Det är en inspirations- och ”Kom igång” helg då alla lärare under 4 dagar kan delta i 
workshops och föreläsningar.  
 
 

Uppdateringskurser för lärare 



En fråga som diskuterades var uppdatering för lärare.  
 
Eventuellt skulle Stockholmsdistriktet kunna anordna detta tillsammans med ex Upplands- och 
Sörmlandsdistrikten? Fördelen är att det blir fler deltagare, spänstigare diskussioner och lägre 
kostnader. 
 
Är det lämpligast att ta 2 helger i anspråk eller 4 dagar i streck? Vad vill lärarna? 
 
Olika teman för kurserna föreslogs: 
Analysinstrumentet 

Relationsmodellen 

Inlärning/Belöningsträning 

Pedagogik/Coachning 

 
En tanke kan vara att göra 2 temablock. Där de 2 översta slås samman och de 2 nedersta likaså.  
 
Här diskuterades också om uppdateringskurserna även kan vara öppna för instruktörer och det såg 
vi inga hinder för.  
 
Det utsågs lärare till dessa kurser. Åsa Klint tillfrågas om hon är villig att ansvara för Tema: 
Analysinstrumentet och Relationsmodellen  
 
Anne-Marie Folkesson och Annika Hamilton åtog sig  
Tema: Inlärning/Belöning och Pedagogik/Coachning 
 
 
Planerade D-HUS aktiviteter under resten av året 
23/5 KUL-möte på Stockholmsavdelningen 
18-19/6 Start Grundmodul, Lottie Gerdlind, Norrort, (3000 kr/deltagare) 
 + 20-21/8  
13-14/8 Solvalla expo, medlemsvärvning 
8/9 Föreläsning för nyblivna hundägare, Eva Bodfält, Brygghuset Sthlm kl. 18.30 

Anmälan till Studiefrämjandet 
14/9 Föreläsning på Ekerö, ”Den missuppfattade hunden”, Per Jensen (200kr/medlem) 
 Anmälan till Studiefrämjandet 
24/9 Studiefrämjandets Ledarutveckling steg 1, Annika Hamilton  
 Anmälan till Studiefrämjandet 
24-25/9 Start A2, Eva-Marie Wergård (+ 22-23/10) 
29/9 -2/10 Lärareventet, Nora 
1-2/10 Start Rallyinstruktörsutbildning, Lottie Gerdlind 
29-30/10 Start Allmänlydnadsinstruktörsutbildning, Åsa Klint (4.700 kr/deltagare) 
29-30/10 Start A1, Yvonne Ahlin 
12/11 Föreläsning, ”Pip o Gnäll”, Eva Bodfält o Curt Blixt 
27/11 Instruktörsutveckling, ”Belöningsträning”, Eva Bodfäl 
10-11/12 Start A2, Yvonne Ahlin 
??? Nose Workinstruktörsutbildning – samtal pågår med lärare 
Hösten/vintern 16-17 Instruktörsutbildning Lydnad och bruks, Anne-Marie Folkesson 
 
1 – 2 april 2017 + 22 -23 maj, A1 Eva-Marie Wergård 
 



Solvalla expo 13-14 augusti 
Anne-Marie Folkesson berättade om Solvalladagarna i augusti, då så många som möjligt av 
distriktets klubbar förhoppningsvis kommer att delta. Målsättningen för SBK är att värva 
medlemmar. Som bonus för att teckna ett medlemskap direkt på plats under Solvalladagarna, 
erbjuds olika gratisaktiviteter på lokalklubbarna i länet. Vi hoppas att alla lokalklubbar vill vara 
med och erbjuda någon gratisaktivitet för nyblivna medlemmar.  
 
Vi diskuterade hur dessa ”erbjudanden” skulle kunna se ut och vilka som kan åta sig att göra något. 
Exemplevis; 
”Prova på nosework”, Anki Lindholm, (SSBK) Annika Hamilton (WBK) 
”Relation hund/människa”, Anne-Marie Folkesson, (SSBK) 
”Köpa Valp”, Åsa Dunberg (Lidingö) 
”Vardagsaktivering”, Helene Gifting (SSBK) 
”Freestyle, HTM”, Janna SBK  
”Belöningsträning”, Malou Wallén (Mälarö) 
 
Aktiviteterna skall anordnas på de olika klubbarna och troligtvis kommer inte fler nya medlemmar 
än att man gott och väl ryms i klubbstugorna. Det är bra om samma eller liknande 
aktiviteter/föreläsningar finns på olika håll i länet så man kan få nå´t kul på ”sin nya hemmaklubb”.  
Janna på SBK ombesörjer att ett infoblad med alla aktiviteter sammanställs. Vi måste dock ge 
inforamtion till Janna om vad vi erbjuder på varje klubb. 
Detta kan både delas ut och anslås på Solvalla. Anmälningsförfarandet till aktivitetskvällarna kan 
administreras av Studiefrämjandet bara vi inkommer med all information under juni månad.  
 
 
KUL-mötet 23 maj 
Nästa möte som D-HUS anordnar är mötet med klubbarnas utbildningsansvariga. Det kommer att 
hållas på Stockholmsavdelningen måndag 23 maj kl 19.00.  
 
Utgångspunkten på mötet kommer att vara enkätsvaren, där mycket intressant information är 
samlad. D-HUS behöver en nyansera bild av hur vi på bästa sätt kan stödja lokalklubbarna. 
  
Förutom mycket av det som nämnts ovan kommer vi även diskutera användandet av Fb-grupper för 
att underlätta kommunikation. 
 
Vid pennan 
 
Malou Wallén och Annika Hamilton 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


