
KUL möte 26/9 2017 Nacka BK 
Närvarande: Elisabeth Andersson Mälarö BK Rallysektor, Anne-Marie Folkesson SBK och SSBK, Christina 

Löchen Nacka BK, Inger Larsson Nacka BK, Elina Bertne Värmdö BK, Marianne Strigell Värmdö BK, Marie 

Sundberg distriktet & Tyresö BK, Marie van den Bos DTBK, Annika Hamilton distriktet & Waxholm BK, Anki 

Lindholm distriktet, Mikaela Strömberg Studiefrämjandet (vid pennan).  

 

På gång hösten 2017 
 Instruktörsutbildning med start i november, bruks och lydnads instruktörer. Lärare Anne 

Marie Folkesson. Endast 3 anmälda idagsläget. Mikaela sprider till övriga distrikt BK:ar OBS 

Stockholms instruktörer har företräde.  Blir det inget med utbildningen är förslaget att 

erbjuda en utvecklingskurs för befintliga instruktörer så bokningen norra sthlms hundcenter 

kan användas.  

 

 Grundmodul på gång men väldigt få anmälda kommer det inte fler denna vecka så ställs den 

in. Planerad start 14/10. 

 

Diskussion   

Det är svårt att fylla våra utbildningar. Förslag att ha löpande kurser på satta tider/årshjul 

typ.  Hur kommer det sig att det är lätt att fylla privata utbildningar men svårt att fylla våra 

utbildningar. Borde vara stolt för att vara utbildad SBK:are och hylla kvalitén. Vi bör jobba för 

att hylla och förtydliga vår policy. Stärka oss, stärka vi känslan hos instruktörer och 

medlemmar i klubbarna. För att locka folk och avdramatisera att gå kurs har Tyresö och 

Värmdö ”öppna” träningar/ lydnads jourer. Kom när du vill/gå när du vill. Där får alla tips och 

råd.  

Distriktet tar med sig frågan, hur kan vi få fler att tycka våra att instruktörsutbildningar är 

intressanta/kvalitativa. Hur skapar vi ”vi”-känsla.  Hur kan vi få instruktörerna att integrera 

med varandra? 

 

 På gång instruktörsutveckling SWDI i november 

 Distriktets föreläsningar år2018 kommer genererat uppskattningsvis runt 20000kr till 

distriktet.  

 

 Studiefrämjandet har flera föreläsningar på gång under hösten. 

 

SBK har tagit fram en ny folder som kan användas som verktyg i kursverksamhet eller öppet hus. Den 

heter ”Hur duktig är din hund?” ett enkelt testformulär för hundägare att testa sig och sin hund. Bra 

redskap/ verktyg för att avdramatisera kursande. Finns att beställa kostar endast porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100års jubileum 
Anne-Marie berättar 

Startar med Happy dog på Arlanda vid nyår med clinic och aktiviteter för hundägare som bor på 

hotellet.  

 

Symposium 13/1 

Anmälan öppnar 26/9 sprid i era klubbar.  

13/1 kl13-18 är det alltså symposium. Det ska vara mötesplats för hundägare och skapa en bra känsla 

om hunden och SBK.  

 

Jubileums apporten 

http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/jubileumsapporten/  

Arrangemang i syfte att synliggöra och skapa en positiv upplevelse av Svenska brukshundklubben och 

så att allmänheten ser att SBK finns. Ex evenemang på ”stan” uppvisning, prova på(?). Anne Marie 

ska skicka ut samma mail som tidigare skickats ut. SBK har en beachflagga som klubbarna får låna och 

give-aways som klubbarna kan beställa av SBK-kansliet. Klubbarna står för arrangemanget själva. 

Ex ”Hur duktig är din hund” som ett jubileums apporten-evenemang.  

Ex ”loppis” på klubben samtidigt som man kör ovan aktivitet eller något annat. 

 

Anmäl erat evenemang på hemsidan se nedan. Då kommer det dyka upp på en karta över alla 

evenemang under 2018 som anordnas över hela landet. http://www.brukshundklubben.se/svenska-

brukshundklubben-100-ar/jubileumsapporten/  

 
 

För att beställa kläder och andra grejer följer ni länken nedan, tips gör samköp i klubbarna så blir det 

billigare iom ex fraktkostnad.  

http://www.brukshundklubben.se/svenska-brukshundklubben-100-ar/profilprodukter/  

 

Födelsedagen 30/5 onsdag då ska alla klubbar ha tårtkalas, bjuda in alla medlemmar och alla 

hundägare i närområdet.  Kl20.00 ska det hållas tal av ordförande. Klubbarna står för tårtkostnaden 

själva.  

 

Det kommer även satsat lite extra inför Solvalla under 2018 ifrån SBK. 
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Inspiration ifrån DTBK 
Marie berättar hur DTBK arbetat för att behålla och öka intresse för klubben och tävling i framförallt 

bruks. Dem har arbetat fram Valp de luxe- konceptet med fokus på att börja tävla(bruks), grundkurs 

för valp, sökkurs och spårkurs sedan en brukslydnad. Ett långsiktigt tänk för hundägaren. Där 

deltagarna även måste träffas utan instruktör. Föreläsningar har erbjudits under tiden. En 

uppföljande träff efter sommaren för att knyta ihop säcken. Uppföljning med att skicka ut personligt 

mail med uppföljning, ca 40st personer.  Skapade spinn-offer av detta ökat intresse för brukset, sök. 

Nationaldagsläger. DTBK har tagit hjälp av externa instruktörer också för att låta klubbens 

instruktörer vila.  

 

Efter valpdelarna så har DTBK anordnat cirkelträningskurser ex 3 på tillfällen där deltagarna får testa 

på lite olika moment med olika instruktörer på plats, som en cirkelträning. 

 

Till hösten fortsätter arbetet med flera kurser och klubben fortsätter även att ta in dem externa 

aktörerna för att ge mervärde och avlasta. DTBK har identifierat ett ökat engagemang för klubben 

och funktionärslistan har ökat.  

 

DTBK har också aktivt iom detta verkat för en levande klubb med bland annat aktiviteter så som 

Våffel-dag, uppletande cupper och uppe med tuppen-kurser. 

 

Önskemål inför 2018 
Lugnt under våren med föreläsningar, i så fall clinic eller egen träning. Föredragen ska ligga på 

hösten. Göra ett årshjul för instruktörsutbildningar som distriktet anordnar.  Distriktet tar med sig 

frågan.  

 

Instruktörsutveckling 2018 Tema/clinic/ämne 

 En fortsättning raskunskap(beteenden som är specifika, tänka på om dem dyker upp på kurs) 

o Åsa Clint, Inger tapper, Annika kollar med Carina (Studiefrämjandet) kanske vet. 

 Småhunds-hantering på kurs, vad ska man tänka på? Ofta lite äldre stela ägare. (lydnad eller 

freestyle med små hundar) Jenny Mellåker HUS botkyrka Mikaela kollar 

 Repris på SWDI, tidig vår kanske, norrsidan? 

 Testa Therese Palms friskvård till våren, om det finns ett ökat intresse? 

 

 Önskan Per Jensen föreläsning för alla även år 2018 ifrån Värmdö BK 

 

Övrig fråga 
 Skickas bekräftelse på avslutat och genomfört en utbildning till HUS på klubbarna? Svar:Ja  

 

Nästa KUL möte. Platsbestäms senare. 
20/3-18 

 


