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Inbjudan till SBK Instruktörsutbildning 

SBK instruktör är grunden för samtliga instruktörer inom SBK.  

SBK instruktörsutbildning är grunden till att bli instruktör inom olika discipliner. 

Allmänlydnaden ligger som en bas.  

SBK Instruktören ska ha kunskap att hålla valp-, grund- och fortsättningskurser där 

utbildningsmålet är allmänlydnad.  

Ämnesinnehåll: 

• Pedagogik – människans lärande, gruppdynamik och konflikthantering  

• Pedagogik - coachande förhållningssätt  

• Hundkunskap – relationsmodellen TSB  

• Hundkunskap – analysinstrumentet 

• Hundkunskap - inlärning  

• Hundkunskap - valpens utveckling och träning  

• Hundkunskap/inlärning - allmänlydnadspassets alla delar och övningar  

• Hundkunskap/inlärning - olika aktiveringsövningar  

• SBKs olika tävlingsgrenar  

• SBK som organisation och dess policys  

• Hundens vård och skötsel  

• Hunden och lagen 

• Kurs-/lektionsplan för valp- /allmänlydnadskurs  

• Praktiskt arbete och dokumentation av projektekipage i två moment  

Kursarrangör SBK Stockholms distriktet.  

Lärare  

Certifierad SBK Lärare, Anne-Marie Folkesson och Åsa Klint. 

Examinator  

Extern examinator utses av distriktet till examinationstillfället . 

Förkunskaper  

- medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller SKK-klubb  

- rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb  

- genomfört minst en kurs med egen hund  

- deltagit som assistent vid minst två kurser inom SBK:s hundägarutbildning under den 

senaste tvåårsperioden  
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- tycka om att arbeta med människor och hundar  

- god förebild för andra hundägare  

- god allmänlydnad på sin egen hund  

Andra förkunskaper som önskas tillgodoräknas eller räknas som alternativ anges i anmälan. 

Vi kan acceptera att förkunskaper i form av att medverka vid två kurser, genomförs i senare 

del eller i efterhand. Detta under förutsättning att klubben rekommenderar. 

Kostnad  

6 000 kr betalas av lokalklubb. 

Omfattning  

Kursen omfattar cirka 72 fysiska studietimmar á 45 minuter enligt bilagd planering.  

Tid tillkommer för arbete med distansuppgifter som ingår i SBK Utbildning.  

Tid tillkommer också för individuellt arbeta med projektekipage.  

Samt tid att delta i Studiefrämjandets L 1 utbildning. 

Anmälan 

Anmälan görs till annemie@live.se 

Senast den 15 januari.  

 

Maila i eget dokument följande uppgifter: 

(kopiera och klistra in i word dok) 

Namn………………………………………. 

Lokalklubb……………………………….. 

Mailadress……………………………….. 

Mobil nr…………………………………… 

Datum/år för genomförda förkunskaper………………………………. 

Alternativa förkunskaper……………………………………………………… 

Meriter med egen hund………………………………………………………. 

Upplysningar: Anne-Marie 070-629 15 90 

 

Varmt välkommen med anmälan! 

önskar 

SBK Stockholms distriktet 

mailto:annemie@live.se
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Planering 

Datum  ämnen   Stud tim Lärare 

15 februari Start – pedagogik  8 tim  A-M o Åsa 

 Distansuppgifter 

 - Hunden o lagen 

 - SBK:s organisation 

 - Policydokument 

7 mars Reflektion distansuppgifter  1 tim A-M o Åsa 

Pedagogik   4 tim A-M o Åsa 

 Relationsmodellen  3 tim Åsa 

8 mars Relationsmodellen  6 tim Åsa 

 Pedagogisk reflektion  2 tim Åsa 

15 mars Analysinstrumentet  6 tim A-M 

 Pedagogisk reflektion  2 tim A-M 

 Presentation av projektarbeten 

21 mars Analysinstrumentet  3 tim A-M 

 - inlånade ekipage 

 Inlärning   3 tim A-M o Åsa 

 Pedagogisk reflektion  2 tim A-M o Åsa 

22 mas Inlärning   4 tim Åsa 

 Valp   3 tim Åsa 

 Pedagogik   1 tim Åsa 

28 mars Inlärning allmänlydnad  8 tim A-M 

29 mars Inlärning allmänlydnad  8 tim A-M o Åsa 

 - inlånade ekipage 

 - problem 

 - dressyrpolicyn 

 Egna projektarbeten  tid tillkommer 

19 april Uppföljning projektarbeten  6 tim  

 Lektions- och kursplanering  2 tim 
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 Antal tim   72 tim 

 Hålla kurs   tid tillkommer 

Examination augusti  heldag tillkommer 

 

 

 

 

 


