
Protokoll KUL-träff 2018-09-18  
SBK Stockholm 

 
Plats och tid:  
Solna-Sundbyberg BK kl 19:00 
 

Deltagare:  
Annika Hamilton D-HUS & Waxholm BK, Malou Wallén D-HUS & Mälarö BK, Karin Larsson D-
HUS  & So-Su BK, Marie Sundberg D-HUS & Tyresö BK, Jeanette Johansson Lidingö BK, Barbro 
Ahlberg Hagberg Lidingö BK samt Annelie Dahllöf Värmdö BK 

D-HUS och KUL vad är det?  
Annika hälsade alla välkomna och berättade att i korthet handlar det om att: 

- Vara informationslänk mellan lokalklubb och centrala avseende utbildningsfrågor 
(kurser och instruktörer) 
 

- Samla distriktets utbildningsgrupper/sektorer/kommittéer (vad man nu vill kalla 
dem) på exempelvis KUL-möten (KlubbarnasUtbildningsLedare) 
 

- Genomföra instruktörsutbildningar i distriktet  
 

- Genomföra gemensamma arrangemang för att utveckla instruktörer inom distriktet 
(kurser, clinics, föreläsningar etc) 
 

Malou vill höra tankar kring D-HUS uppdrag. Ska vi skapa något annat än det som finns? Lite 
diskussioner följde, men inget konkret. 

 

Instruktörsutbildning 2018/2019:  
Annika undrade över behovet inför budget 2019. De klubbar som fanns representerade såg 
endast behov av Grundmodul i nuläget. 

Det har varit Grundmodul, Allmänlydnad Pilot under vår/sommar, i höst startar en utbildning 
för bruks & lydnad samt det är en specialsöksutbildning planerad samt eventuellt en 
rallylydnad i början av 2019. 

Marie informerade om att utskottet ser över instruktörsutbildningarna för Allmänlydnad och 
att det kan bli förändringar till nästa år. 

Annika mailar alla klubbar för att få fram klubbarnas behov/önskemål om utbildning 2019. 

 

Instruktörsutveckling 2019:  
Studiefrämjandet har skickat ut information om vad som händer i höst. 

Vi såg över listan som togs fram vid KUL-mötet i våras och har kvar följande förslag: 
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- Kenth Svartberg – Långsiktiga belöningar 
- Jens Frank SWDI – Spår 
- Pia Ekelund Hundtoken - Communicare 
- Niina Svartberg – Tävlingspsykologi (avvakta lite eftersom Eva-Marie Wergård 

kommer i höst) 
- Jenny Wibäck – Tävlingspsykologi (avvakta lite eftersom Eva-Marie Wergård kommer 

i höst) 

 

Ide´bytardagar och KUL 2018:  
Det förslag som kom fram under våren med att träffas och jämföra kursplaner har vi skjutit 
upp eftersom det händer mycket centralt inom detta just nu. 

Vi beslutade att nästa KUL-träff blir en utökad sådan med idéutbyte där temat blir kursplaner 
och övningar knutet därtill. Förslaget var att träffas en söndag eftermiddag i en inomhus hall 
för KUL-träff som sedan följs av genomgång av kursplaner och övningar med egna hundar. 

Marie och Malou kommer att hålla i detta, mer information kommer i nästa år, men boka in 
17/2 2019. 

 

Lista klubbens instruktörer:  
Centralt vill ha en lista över samtliga aktiva instruktörer i distriktet. Annika uppmanar alla 
klubbar att se till att detta uppdateras i Medlem Online. 

Maries information efter mötet: Webkassör / Medlemsregistrerare går in på respektive 
person och använder fliken ”Funktioner” där finns instruktör som val.  

 

Nästa KUL-träff:  
Planera in söndag 17 februari 2019, mellan ca 10:00 – 16:00 – plats meddelas senare 

Tack och hej! 

Vid tangenterna: Marie Sundberg 


