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Annika hälsade alla välkomna och vi började med smörgås och fika.
Det kommer bli en likadan KUL-träff för de klubbar som inte är med idag i början av nästa år.
Anne-Marie höll i dagens agenda:
1. Rapport lärarevent
Marie berättade kort om vad som hände på det uppskattade lärareventet som hade som tema
”Hundar med power”. Alla tyckte det var ett bra tema för en Utvecklingsdag för instruktörer 2020, DHUS ser vad vi kan ordna.
2. Instruktörsutbildning januari
Det är endast 2 st anmälda till dags dato. Det är två till som visat intresse (varav en från Värmdö)
men de har inte skickat in anmälan.
D-HUS skickar ut påminnelse och tar ev kontakt med angränsande distrikt. Det behöver bli 6 st
anmälda för att utbildningen ska bli av.
3. Marknadsföring av kurser
Hur marknadsför klubbarna sina kurser, har vi behov av att marknadsföra dem på något annat sätt?
Samtliga närvarande klubbar marknadsför via sina hemsidor och har ett bra tryck på valpkurser och
grundkurser.
Det är dock tillgång till instruktörer (ofta brist) som avgör hur många kurser och vilken
framförhållning klubben kan ha.
Det blir dock svårare och svårare att få deltagare till mer tävlingsorienterade kurser.
4. Mervärde för kursdeltagare
Vad kan vi klubbar ge kursdeltagare för mervärde?
Detta är vad klubbarna har att erbjuda:
Våra anläggningar – planer (oftast med belysning) och klubbstuga. Olika typer av hinder och materiel
till gratis utlåning för medlemmen. Det finns sällan hos de privata aktörerna.
Öppen träning utan instruktör - här kan man träna själv och träffa andra med aktivt hundliv som
intresse
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Öppna träning med instruktör– vissa klubbar har det endast för medlemmar, andra klubbar tar betalt
för icke medlemmar.
Hundpromenader - vissa klubbar har det endast för medlemmar, andra klubbar låter alla gå med
Temakvällar / föreläsningar
5. Kursplanering och framförhållning
Vilken planering och framförhållning har ni?
Av deltagande klubbar är det endast Tyresö som har ett (nästan) komplett kursutbud per termin,
övriga har en ganska kort framförhållning; lägger ut kursen ca en månad innan start.
6. Kursadministration
Hur har klubben löst administrationen?
Värmdö låter Studiefrämjandet ta hand om anmälan och följer upp betalningarna mot ersättning.
Detta kan vara på väg att försvinna pga Skatteverkets momsregler för ideell förening - Annikas
brasklapp.
Övriga klubbar har en eller två personer som sköter det hela, alla var överens om att det är en tung
syssla.
Vi funderade lite om klubbarna kunde dela på en distriktsanställd.
7. Samarbete över klubbgränser
Ska vi/kan vi samarbeta över klubbgränserna och i så fall hur?
Vaxholm, Danderyd-Täby och Österåker – har pratat om att ha gemensamma kurser i spår och agility
(eftersom enskild klubb haft svårt att fylla kurserna eller saknar instruktör).
Värmdö och Nacka har haft kurser i agility och öppen träning i rally gemensamt.
Fler förslag:
- klubbar, främst om de ligger nära geografiskt skulle kunna ha gemensamma kurser – då
kanske sådana kurser som är svårt att fylla för en klubb, t ex diverse bruks- och
tävlingskurser.
- Man kan också ge tips till närliggande klubbar om en kurs inte blir full.
- Instruktörsutbyte – några klubbar tillsammans skulle kunna ”byta instruktörer” ha gemensam
fortbildning etc.
- Föreläsningar
8. Aktiviteter 2020
Vad vill klubbarna att D-HUS gör nästa år?
Någon klubb efterfrågade Instruktörsutbildning allmän 2, vi är dock osäkra på om utbildning och
lärare finns klar, D-HUS undersöker detta.
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D-HUS undersöker om vi kan ha en fortbildning/instruktörsutveckling som berör olika sorters
problembeteende
D-HUS planerar en instruktörsutveckling med tema ”hundar med power”. Hur hanterar vi dem, finns
det olika tekniker man kan använda, etc …
Fler klubbar undrade hur man får tillgång till SBK Utbildning och vad får man? Marie tar reda på lite
och skriver ner detta i protokollet (se nedan)
D-HUS tackade för visat intresse och vi avslutade träffen.
Nedan är information som togs fram efter mötet
SBK Utbildning för instruktörer:
Du som är instruktör får gratis tillgång till material som finns för din funktion, idag finns det
kurshandledning/material för:
- Bäst Var-Dag
- Sund med hund
- Duktig hund! (under omarbetning)
om du dessutom står som instruktör i Medlem Online kommer du få tillgång och förändringar
automatiskt i samband med den nya hemsidan (planerad att vara i drift under 2020)
1. Instruktörer under utbildning
Får tillgång till ett eget ”klassrum” under instruktörsutbildningen, läraren ansvarar för att de får
tillgång.
En del av utbildningskostnaden går till SBK Utbildning.
Instruktören har sedan tillgång till detta under hela tiden de är instruktör.
De ska ha tillgång till övrigt instruktörsmaterial men detta är inte helt automatiserat ännu (se
under ”gamla” instruktörer hur de ska gå tillväga om de saknar material)

2. ”Gamla” instruktörer
Behöver skapa ett konto, som du hittar när du kommer till ”Utbildningssidor på webben”(klicka
på ”Utbildning”)
Fyll i upgifterna och sedan så kompletterar du med ditt medlemsnummer samt att du är
instruktör och vilket år du utbildades så får du tillgång till instruktörers material.

