
Kul möte måndag den 23/5-16 
SBK Stockholms avdelningen 

 
 
Närvaro: 
Cattis Sandin Nacka, Lotta Åkerberg Värmdö, Janna Nordin SSBK, Anne-Marie Folkesson 
SSBK, Anna Lindstedt SoSuBK, Lena Larsson Tyresö, Jessica Graetsch DTBK,  
Marie van den Bos DTBK, Louise Medman ÖBK, Pia Sundberg SoSuBK, Veronica Hübner 
SoSuBK, Elina Bertne Värmdö, Mikaela Strömberg Studiefrämjandet och SSBK, Charlotte 
Vidh Tyresö  , Eva-Maria Idehaag SSBK, Ulf Gerhamn Vällingby, Barbro Ahlberg Lidingö, 
Håkan Ericson Stockholmsavdelningen, Anki Lindholm SSBK, Malou Wallén Mälarö, 
Annika Hamilton Waxholm och Lottie Gerdlind ÖBK 
 
Enkätsvar: 
98,2 % blev svarsfrekvensen på denna enkät vilket är jätteroligt. Nedan är ett axplock av 
dom svar vi fått in. 
 
Probleminventering:  
48% säger att medlemsantalet inte sjunker, 92% säger att det är svårt att hitta instruktörer 
till kurserna, 75% säger att efterfrågan är större än antalet kurser, ingen klubb har för 
många instruktörer, 73% vet inte om det finns för få avtalsinstruktörer, 52% säger att dom 
har hård konkurrens med privata instruktörer, 61% har svårt att hitta folk till 
utbildningssektorerna på klubbarna. 
 
87,5% behöver allmänlydnads instruktörer, 70,8% behöver rallyinstruktörer. Detta är 
nästan genomgående när det gäller alla instruktörer på klubbarna. Vi behöver alltså fler 
instruktörer över lag. 
 
Utveckling: 
Lek med hundarna, Nose Work, inlärning, specialgrenarna, tävlingslydnad, problemförare, 
pedagogik, mera inspiration är några av dom förslagen som kommit in från enkäten. 
 
Enkätsvaren ligger nu till grund för D-HUS fortsatta planeringsarbete och ger oss 
vägledning för hur vi bör prioritera.  
 
Medlemsregistret på centrala SBK: 
Nu finns det en funktion i medlemsregistret där man kan lägga in olika funktionärer så  
som t.ex. instruktörer på klubbarna. Det är den som är medlemsansvarig på klubben som 
har inloggning för att göra detta. D-hus håller på att ta fram en power point-presentation till 
klubbarna som hjälp till hur man går tillväga för att lägga in detta. Denna presentation 
kommer att mailas ut så fort den är klar. 
 
Kommande instruktörsutbildningar: 
En grundmodul startar i juni, Allmänlydnadkursen som startar i oktober är full. Hur ser det 
ut på klubbarna? Är det så att ni har flera som står på tur till någon instruktörsutbildning så 
vill vi att ni säger till oss så att vi vet om vi behöver starta en till och hur snabbt det måste 
ske.  
En rallylydnad startar i oktober. Det startar även en A2 i september och en A1 i oktober. 
En L1 är inplanerad 24/9. 
 
Önskemål är att en grundmodul till startar under hösten 2016 och en allmänlydnads-
instruktörsutbildning under våren 2017. 



 
Kostnaderna för dom olika utbildningar blir lite olika beroende på vilka kostnader som finns 
för varje enskild kurs. 
 
Lärarevent kommer att ske under hösten i Nora. Mer information finns på centrala SBK´s 
hemsida. 
 
Instruktörsutveckling med Eva Bodfäldt kommer ske 27/11 och handla om 
belöningsträning och lek. 
 
Solvalla Expo: 
Janna Nordin informerade om Solvalla Expo 13-14 augusti där hon kommer att vara på 
plats. 
Stockholms distriktet ska ha prova på agility och freestyle och ha en monter. Tanken är att 
vi ska försöka värva medlemmar. Besökare kan betala medlemskap direkt på plats och där 
bestämma vilken klubb dom vill tillhöra. 
En idé är att klubbarna kan erbjuda olika gratis prova på kurser som vi kan locka med 
under denna helg. Vi vill att alla klubbar som vill vara delaktiga och hålla prova på skickar 
in datum och vilka aktiviteter som ni vill erbjuda. Sätt gärna datum i närheten av denna 
helg så det inte är för långt fram.  
Skicka in era förslag till janna.nordin@brukshundklubben.se så sammanställer hon 
materialet. 
 
Andra samordnade aktiviteter: 
Flera instruktörsutvecklingar är önskvärt.  
Önskemål är att man inte bara kör för alla instruktörer utan att man riktar sig mot t.ex. rally, 
agility, spår o.s.v.  
Det finns en förening i Karlstad - game on puppie som bara inriktar sig till instruktörer vad 
som är nytt m.m.  
Dressyrpolicyn är omgjord och det är även en film gjord och detta skulle kunna vara ett bra 
underlag till instruktörsutveckling. Om man tittar på filmen får man nog frågor med sig som 
kan ligga som underlag och man kan bjuda in Frida Wallén som är med i filmen. 
 
Flera förslag på utveckling för instruktörer är Emelie Söderberg sök, Tova Lind bruks-
tävlingslydnad och belöning, Cilla Danielsson från Hunden hus, Johan Andersson från Fria 
hundar.  
 
Avtalsinstruktör - hur fungerar det? 
På centrala SBK´s hemsida under funktionärer finns mera information om 
avtalsinstruktörer. Instruktör och klubb skriver ett avtal om omfattning, pris och hur man vill 
använda instruktören.  Det kan gälla en kurs, eller rulla tills vidare. Dom klubbarna som 
använder sig av denna instruktörsform säger att det fungerar kanon och att 
medlemsantalet ökar då man kan erbjuda fler kurser.  Klubbens ”vanliga” instruktörer 
väljer vilka kurser som dom vill hålla och avtalsinstruktören får ta det som blir kvar och 
finns behov av. Om inga behov finns anlitas inte avtalsinstruktören.  
Det finns ett färdigt ramavtal som är bra att använda. Det finns dock ingentin i avtalet om  
hur det blir om man inte får ihop kurserna så att man är tvungen och ställa in, så det kan ni 
tänka på att ta upp och skriva in. (Man räknar fram ”breake even” på pris och antal 
deltagare och ställer in kursen om den inte går ihop ekonomiskt.) 
 
 
 



Samarbeten med Studiefrämjandet: 
Mikaela Strömberg är SBK´s nya kontakt på Studiefrämjandet. Henne når Ni på 
mikaela.stromberg@studieframjandet.se eller på 08-555 352 03. Mikaela håller till på 
SSBK när hon inte är på Studiefrämjandet. 
 
 
Kurskalender på SBK´s hemsida: 
Kurskalendern är tänkt som en samarbetsplats för klubbarna och att det ska vara enkelt 
för hundägare att hitta lämplig kurs på SBK utan att man ska behöva leta på alla klubbars 
hemsidor. Ganska enkelt genom ett formulär lägger man in sina kurser som är planerade 
på klubben. När besökare på hemsidan tittar i den så kan dom hitta kurser som dom vill gå 
och se vart i länet den går.  
www.brukshundklubben.se/kurser  alla har samma inloggning nämligen användarnamn: 
kurskalender_stockholm lösenordet: *kurskalender_stockholm*  
Det går inte att ta emot anmälningar genom kalendern men lägga in kurserna. En länk 
leder besökaren till klubbens hemsida för anmälan.  
Vill man göra några ändringar mailar man till kurskalendern@brukshundklubben.se och 
det är Janna Nordin som tar emot mailen. 
Önskemål framfördes till Janna om att kolla om det går att ta reda på hur många besökare 
varje klubb får via centrala kurskalendern.  
 
Lärarutbildning/uppdatering: 
Utbildningsstegen för instruktör- och lärarutbildningarna ser likadana ut. Man börjar med 
att gå en grundmodul efter denna utbildning så väljer man olika inriktning. Som lärare kan 
man gå 2 steg i allmänlydnad, 1 steg i rallylydnad, bruks, lydnad, specialsök, spår. 
Den lärarutbildning som var tänkt att hållas under hösten är inställd på grund av för få 
anmälningar men eftersom lärarna till denna redan är bokade så gör man en 
vidareutveckling av det som i första hand vänder sig till lärare men i mån av plats även 
kommer att ta emot instruktörer. Följande planer finns  
9 september i Stockholm med Marie Wehrgård - tävlingslydnad.  
12-13 november Anna Larsson i rallylydnad i Nykvarn träningshall - 8 med hund - 8 utan 
hund.  
12-13 november Nina Svartberg tävlingslydnad någonstans i Stockholms området -8 med 
hund och 8 utan hund.  
 
En ny grundmodul för lärare kommer att starta november så inventera om ni har några 
personer på klubbarna som vill gå och meddela  d-hus. 
 
Facebookgrupp för HUS i länet?: 
Önskemål är att distriktet ordnar en facebookgrupp för hus ansvariga i distriktet. Vi skulle 
vilja att dom klubbar som inte har en profil på facebook skapar en för just hus sektorn. Då 
kan d-hus skapa en grupp för hus sektorerna som alltid är den samma oavsett om man på 
klubbarna byter hus ansvarig. Denna grupp är till för att vi ska kunna på ett enkelt sätt 
kommunicera, hjälpa, ställa frågor, tipsa om något eller samarbeta med olika typer av 
arrangemang. D-hus kan lägga ut information, kallelser, protokoll m.m.  
 
Nästa möte:  
Månadsskiftet september/oktober   
Förslag är måndag den 26 september. 
 
Vid tangenterna  
Lottie Gerdlind 


