
 

 

 
 

INBJUDAN 

SBK Rallylydnad Instruktör Utbildning 
 

SBK Stockholms Distrikt inbjuder dig att utbilda dig till rallylydnads instruktör. 

Kursansvariga lärare Lottie Gerdlind, assisterad av auktoriserad domare Susanna Lönngren. 

 

OMFATTNING 
Kursen omfattar ca 60 studietimmar à 45 minuter beroende på antalet deltagare, samt förkun-

skapsnivå. Till detta kommer förberedelser inför varje kurstillfälle med två projektarbeten samt 

kurs i utbildningen som utgör underlag för godkännande.  

Redovisning av projektarbeten ingår ej i de 60 timmarna. I utbildningen ingår även hemuppgif-

ter i SBK Utbildning som utförs mellan kurstillfällena, samt projektekipage och kurs i utbild-

ningen. Tid för detta är individuellt. Examinationstillfälle tillkommer. 

 

TID OCH PLATS 
Under 2023 kommer det att vara 3 kurshelger med obligatorisk närvaro. 

 
Helg 1 - v18 

Fredag 5 maj kl.18.30-21.00 Zoom   

Lördag 6 maj kl.  9.00-16.00 

Söndag 7 maj kl.  9.00-16.00  

 

Helg 2 - v19 

Lördag 13 maj kl. 9.00-16.00 

Söndag 14 maj kl. 9.00-16.00   

 

Helg 3 - v22 

Lördag 3 juni kl. 9.00-16.00  

Söndag 4 juni kl. 9.00-16.00 

 

Vi kommer att hålla till på olika klubbar, platser meddelas senare. 

 

INNEHÅLL 
Kursens centrala innehåll sammanfattas i: 

• Regelverk och Policydokument 

• Inlärning, momentlära och stegringsplaner 

• Bankonstruktion, banritningsprogram och banbygge 

• Problemlösning, coaching och feedback 

• Examination 



 

 

 
 

FÖRKUNSKAPER 
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren  

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

• Certifierad SBK Instruktör  

• Rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb  

• Minst godkänt resultat i fortsättningsklass  

• Gått kurs/tränat i samtliga klasser  

• Minst två kurser som instruktör/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning under 

den senaste två årsperioden  

• God förebild för andra hundägare  

• God allmänlydnad på sin egen hund 
 

Innan utbildning påbörjas skall deltagare rekommenderas av SKK läns- eller specialklubb, ung-

domsförbund eller SBK lokalklubb eller distrikt. 

 

Läs mera om kursplanen som du finner här: kursplan_sbk-instruktör_rallylydnad_2021_publik-

1.pdf (brukshundklubben.se) 
 

MÅL 
Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara certifierad instruktör inom SBK. Oavsett vilken kurs 

kursdeltagaren kommer till ska den veta att instruktören/läraren har en gedigen kunskapat ut-

bilda deltagare i rallylydnadens samtliga klasser. 
 

AVGIFT OCH ANMÄLAN 
Pris 7 500 kr per deltagare inkl en centralavgift för SBK utbildning, litteratur tillkommer. 

Anmälan görs snarast till fixalottie@gmail.com, dock senast den 3 mars 2023 och ska innehålla 

följande uppgifter: 
 

• Namn 

• Personnummer 

• Mailadress 

• Adress, postadress 

• Telefon 

• Klubbtillhörighet 

• Personlig försäkran att du uppfyller kraven ovan 

• Rekommendation från din klubb med underskrift (kan skannas/fotas och bifogas som fil) 

• Att du godkänner/ inte godkänner att ditt namn, mailadress och klubb läggs upp på        

distriktets hemsida på en lista över skrivare 
 

Eventuella frågor besvaras av Lottie Gerdlind fixalottie@gmail.com - 070-473 33 89. 

Varmt välkomna med din anmälan!  

Önskar Lottie och Susanna, SBK Stockholms Distrikt Rallylydnad 
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