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Kursbeskrivning 

En instruktörsutbildning Allmänlydnad i en ny form. 

 

En intensivutbildning med extra fokus på pedagogik och hundkunskap i praktiken. 

Teoriblocken genomförs i arbetsrummet genom olika uppgifter och ”prov/tester” för att säkerställa 

kunskapen. De tillfällen där vi träffas fokuserar vi på avstämning av det teoretiska i gruppen, annars 

är största fokus på praktik. 

Helt nytt för denna utbildning är att kursdeltagarna kommer, under lärarnas handledning, att få hålla 

en valp/allmänlydnadskurs inom utbildningen (denna kurs ersätter den praktikkurs som tidigare 

utfördes efter teorin för att få sitt certifikat). 

Detta för att instruktörerna ska få en chans att känna sig redo att hålla valp- och/eller 

allmänlydnadskurs på egen hand direkt efter utbildningen, både vad gäller innehåll, övningsbanker 

samt kunna hantera både människor och hundar på kurs.   

 

Praktik-kursen ingår som en del, tillsammans med de teoretiska övningarna, i examinationen. 

 

Datum för fysiska träffar: 

 

2018-05-24   kl 18:00-21:00  3,5  Ltim  

2018-06-03  kl 15:00-19:00 3,5  Ltim 

2018-07-04   kl 18:00-20:30  3     Ltim 

2018-07-07   kl 10:00-15:45  7     Ltim  

2018-07-08   kl 10:00-15:45  7     Ltim 

2018-07-14   kl 10:00-15:45  7     Ltim  

2018-07-15   kl 10:00-15:45  7     Ltim  

2018-xx-xx  Examen, datum ej fastställd 

 

Plats:   Tyresö Brukshundklubb 

 

Lärare: 

Marie Sundberg   

Helen Gifting  

 

Examinator:  

Anne-Marie Folkesson 
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Förkunskaper 

* SBK:s Grundmodul  

* Rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb 

* Varit hjälpinstruktör/assistent inom SBK:s hundägarutbildningar, vid minst två kurser, inom den 

senaste tvåårsperioden 

* Ha god allmänlydnad på egen hund 

* Vara en god förebild för andra hundägare 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna kunna: 

 

I praktiken kunna tillämpa: 

• Analysinstrumentet ”Vem är hunden”  

• TSB-modellen  

• Inlärningsprinciper och inlärningsmodeller 

• Problemlösningar av ekipage (ej ”problembeteende hos hund) 

• Allmänlydnadspasset alla delar och övningar 

• Olika aktiveringsövningar 

• Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering. 

• Ett coachande förhållningssätt 

• Ha en grundläggande kunskap om SBK:s olika tävlingsgrenar 

Hemstudier och kunskapstester genom material i arbetsrummet: 

 

• Säkerställa grundkunskapen av analysinstrumentet 

• TSB-modellen 

• Säkerställa grundkunskap för vård & skötsel 

• Kursplan för valpkurs 

• Projekthund två moment (enligt passet eller annat), projekthunden ska vara äldre än 10 

månader 

• Dokumentera kurs och projekt 
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Examination 

För ett godkännande krävs: 

* 100% närvaro på praktikträffarna 

* Godkända tester/prov i arbetsrummet 

* Genomförda och redovisade projektarbeten 

* Ett gott pedagogiskt förhållningssätt 

* Att deltagaren är godkänd i samtliga uppgifter 

 

Kursdeltagarna ska, utöver uppgifter i arbetsrummet och att träna på att hålla kurs under lärarens  

överinseende, ha projekthund/ar, där de ska arbeta med minst två moment som återfinns i 

Allmänlydnadspasset. Arbetet ska dokumenteras/filmas  

 

Kostnad:  4.700:- 

Anmälan:  dhus@sbkstockholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen hålls i samarbete med:   

 

 

mailto:dhus@sbkstockholm.se

