
 

 

Protokoll 
Kul-möte 20 mars 2018 

Plats: 
Mötet hölls på Solna Sundbybergs BK 
 
Deltagare: 
Annika Hamilton D-hus + WBK, Marie Sundberg D-hus + Tyresö,  
Malou Wallén D-hus + Mälarö BK, Lottie Gerdlind D-hus + ÖBK, Ingela Lee 
Värmdö BK, Charlott Vidh Tyresö BK, Marianne Strigell Värmdö BK, Jill Halve 
ÖBK, Anne-Marie Folkesson SBK, Anna Lindstedt SoSuBK, Ia Gabrielsson SSBK,  
 
100 år: 
Anne-Marie berättade om födelsedagen den 30 maj och om olika firanden som 
kommer att äga rum runt om på Sveriges lokalklubbar.  
Dels kan klubbarna hitta på egna aktiviteter under namnet Jubileumsapporten och 
anmäla dessa till centrala SBK så det finns och syns på hemsidan. Just nu är det 
drygt 50 lokalklubbar som har olika aktiviteter under året. Centrala SBK har ett jippo 
paket som dom skickar ut till klubbarna som arrangerar jubileumsapporten. 
 
Själva födelsedagen den 30 maj hoppas man på att alla lokalklubbar kommer att 
bjuda alla hundägare på tårta. Från klockan 19:30 är det tänkt att tårtan ska 
serveras, klockan 19:55 håller förbundsordförande tal och klockan 20:00 är det 
tänkt att alla ska hurra för 100 åringen. 
Några tips till denna dagen är att klubbarna kan ha tipspromenader, uppvisning 
eller någon annan aktivitet som kan vara intressant och dra till sig hundägare. Det 
är bra om lokalklubbarna anmäler även denna aktivitet till centrala SBK så finns det 
också på hemsidan. 
Under veckan kring födelsedagen kommer artiklar komma ut i dagspress, Allers 
och SBK skickar ut pressmedelanden. 
 
Världens bästa hund!: 
SBK har tagit fram en broschyr som heter ``Världens bästa hund´´ och den 
tillsammans med en rosett kan klubbarna beställa från centrala SBK för 30 kronor. I 
broschyren står det lite om grunderna för att ha en lydig hund, det finns en kort 
praktisk test för hundägare tillsammans med sin hund och på sista sidan skriver 
man vad som var bra och vad de kan utveckla. Tanken med detta material är att 
klubbarna kan erbjuda en liten test till hundägare och när denna test är genomförd 
får hundägaren broschyren och rosetten som bevis på att de har världens bästa 
hund. 
 
Instruktörs Utbildning: 
D-hus planerar att hålla en Tävling- och brukslydnadsutbildning och den är tänkt att 
starta under sen höst. 6-8 deltagare och det är Anne-Marie Folkesson som kommer 
att vara lärare. Utbildningen är 60 timmar. Deltagarna kommer att få välja 
inriktningen bruks eller lydnad då momentläran körs. 
 



 

 

D-hus planerar en Specialsöksutbildning även den med start under senhösten. 6-8 
deltagare och 60 timmar. Det är Lottie Gerdlind som är lärare. 
 
D-hus planerar en rallylydnadsutbildning om underlag finns, kommer att köras kring 
årsskiftet 2018-2019. 6-8 deltagare och 60 timmar.  
 
D-hus planerar en Allmänlydnadsutbildning med start under sommaren. 
 
D-hus planerar en Grundmodul under hösten. 
 
Instruktörs utveckling: 
Några olika förslag på utveckling kom fram under mötet och här är några: 
* Jessica Johansson från Karlstad - Game on puppies. Värmdö har haft henne hos 
sig och är väldigt nöjda. 
* Irene Westerholm - hundläroverket - hon har erfarenheter av raser som rottweiler, 

pitt bull m.fl 
* Kent Svartberg - långsiktiga belöningar. 
* Nina Svartberg - tävlingspsykologi. 
* Tobias Gustavsson - SWDI - spår. 
* Jens Frank - SWDI - spår. 
* Jenny Wibäck - tävlingsspykologi. Har skrivit boken ``Starka tillsammans.´´ 
* Pia Eklund - hundtoken - communicar - clinic   
 
Till distriktskonferensen: 
Få igång utbildningen Allmänslydnad steg 2. 
Avtalsinstruktör 
Kvalitetssäkring av våra kurser. Få igång ett gemensamt arbete mellan klubbarna. 
Några av klubbarna gör egna kursplaner så varför inte arbeta tillsammans. 
 
Övrigt: 
Förslag kom fram om att ha gemensamma kursplaner för ”vanliga kurser”. Det kan 
vi ju åstadkomma genom att träffas och byta idéer och kursplaner med varandra.  
Vi beslöt att återuppta idébytardagarna för klubbarna i distriktet och att sätta ett 
tema för dagen så instruktörerna och K-HUS vet vad man anmäler sig till. Den 
första som mötet ville ha är en dag där man pratar om att göra gemensamma 
kursplaner inom distriktet för valp- eller grundkurs.  
 
Nästa möte: 
Är planerat till den 18 september klockan 19:00. Boka detta datum så kommer en 
kallelse med plats några veckor innan mötet. 
På detta möte är alla utbildningsansvariga och rallylydnadsansvariga välkomna.  
 
Tack för att du deltog på mötet! 
Varmt välkomna tillbaka. 
 
Vid pennan  
 
Lottie Gerdlind 


