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Kursbeskrivning 

SBK instruktörsutbildning gör att du blir instruktör inom Svenska brukshundklubben med 

allmänlydnaden som bas. 

SBK Instruktör är obligatorisk inom Svenska brukshundklubben innan man kan vidareutbilda sig till 

instruktör inom något annat specialområde. 

Förkunskaper 

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

 - rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb 

 - minst en kurs med egen hund 

 - minst två kurser som assisten/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning under  

   den senaste tvåårsperioden   

-  tycka om att arbeta med människor och hundar 

-  god förebild för andra hundägare 

-  god allmänlydnad på sin egen hund 

 

Utbildningens Innehåll, Omfattning & Arbetsformer 

Fysiska träffar 

- praktiskt arbete med egen, och gruppens hundar 

- gruppdiskussioner 

- redovisningar 

- föreläsningar 

- kurs med externa deltagare 

 

SBK Utbildning + projekthund, c:a lika mycket som de fysiska träffarna:  

- teori 

- delprov 

- inlämningsuppgifter mm 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna i praktiken kunna: 

-  läsa hund 

 - TSB-modellen  

 - inlärningsprinciper och inlärningsmodeller 

 - hantering av olika typer av ekipage 

 - allmänlydnadspassets alla delar och övningar 

 - kunskap om valpen och dess utveckling 

 - grunder i nosaktivering såsom spår etc. 

 - olika aktiveringsövningar/övningsbank 

 - hantera olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering 

-  ha ett coachande förhållningssätt 

-  hålla en valp- /allmänlydnadskurs 
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Deltagaren ska även: 

- ha en grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar 

- ha en grundkunskap för vård och skötsel 

- ha kunskap om SBK:s organisation och etiska policy 

- ha kunskap om SBK och Studiefrämjandets samarbete 

- ha kunskap om SBK:s frivilla försvarsorganisation 

- kunna upprätta en lektionsplan för valp- / allmänlydnadskurs 

- ha coachat, tränat och dokumenterat projekthund i två moment  

- känna sig trygg och säker i att gå ut och hålla kurs på sin klubb på egen hand 

 

Villkor för examination 

- 90% närvaro på praktikträffarna 

- godkänd utvärdering på praktikkursen- godkända tester och prov i arbetsrummet 

- genomförda och redovisade projektarbete 

- gott pedagogiskt förhållningssätt 

- godkänd i samtliga inlämningsuppgifter 

- projekthund/ar med minst två moment som återfinns i Allmänlydnadspasset 

- godkänd på samtliga punkter i Allmänlydnadspasset med den egna hunden 

- godkänd av extern examinator på praktikkursen 

Instruktören blir då certifierad SBK-instruktör på examinationsdagen 
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Uppgifter om denna utbildning 

Datum och tid för träffarna 

Datum Veckodag Tid Ant Ltim Notering 

2022-10-22 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-10-23 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-11-12 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-11-13 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-11-26 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-11-27 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-12-10 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2022-12-11 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2023-01-14 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2023-01-29 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2023-02-11 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

2023-01-12 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim  

  
Kurs i kursen  

Datum Veckodag Tid Ant Ltim Notering 

2023-02-25 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim Haninge Hundhall 

2023-03-05 Söndag kl 11:00-15:00 5 Ltim Haninge Hundhall 

2023-03-19 Söndag kl 11:00-15:00 5 Ltim Haninge Hundhall 

2023-04-02 Söndag kl 10:00-14:00 5 Ltim Nacka BK 

2023-04-15 Lördag kl 10:00-14:00 5 Ltim Nacka BK 

Ej bestämt    Examination 

 

Examination: Datum ej satt 

 

Utöver ovan fysiska träffar tillkommer ungefär lika mycket tid för eget arbete med projekthund samt 

uppgifter i SBK utbildning. 

 

Plats:  Nacka BK (ev kan det även bli på annan plats) 

 

Lärare: Annette Ståhl  

 

Examinator:  Ej tillsatt i dagsläget 

Kostnad: 6 000 :-   

 

Anmälan: Fyll i uppgifterna i anmälningsformuläret och skicka det till dhus@sbkstockholm.se  

senast den 10 oktober.  

Glöm inte att vi ska ha ett rekommendationsbrev/mail från styrelsen.  

Utbildningen hålls i samarbete med:   

mailto:dhus@sbkstockholm.se

