
KUL-träff 
  
Mötesinformation 

 Datum:  20150321 
 Plats: Billingens BHK 
 Deltagande klubbar: Habo, Skövde, Skara, Falbygden, Hjo, Billinge, Tidaholm, Töreboda, 

Mariestad. 
 Återbud: Mullsjö, Götene, Lidköping 

 
  

Rally (Gudrun) 
 Distriktet har bjudit in Sandra Beijer (Kungsörs BHK)  4/7 till Billingens BHK för en heldag för 

instruktörer. Tävlande  erbjuds möjlighet att delta i mån av plats. Inbjudan skickas ut till 
klubbarna inom kort.  Speciella önskemål lämnas till Gudrun.   

 Domarutbildning arrangerad av distriktet? Klubbarna undersöker om intresse och möjliga 
deltagare finns samt återkommer till Gudrun. Nya krav för deltagande gäller from 2015: 

o Godkänd Avancerad klass 
o God kännedom om regler 
o Rekommendation från klubb 
o Utbildad skrivare 
o Teoriprov (SBK webb) - krav för samtliga funktionärsutbildningar inom rally 

 Utbildning av sekreterare och skrivare:  Klubbarna undersöker om intresse och behov finns 
hos klubbarna samt återkommer till Gudrun.  

 Tävlingar 2015: Inget krav finns på anmälan till distriktet. Nedan tävlingar är kända för 
tillfället: 

o 2/5 Töreboda (inofficiell) 
o 9/5 Vara-Grästorp 
o 30/6 Skara 
o 15/8 Mariestad 

 DM: Någon klubb som vill arrangera DM 2015? Om ingen klubb anmäler sitt intresse 
anordnar Mariestads BHK DM även i år. Information skickas till samtliga rally ansvariga i 
klubbarna senare. 

 Remiss för nya regler finns på SBKs hemsida. 
Central info (Marie L) 

 Central kalender, där klubbarna kan lägga ut information om kurs arrangemang, finns nu hos 
SBK.  
Mer info finns via länken: 
http://www.brukshundklubben.se/documents/2_funktionar/2_hundagarutbildning/Kurskale
nder/Om_kurskalender_till_klubbarna.pdf 

 Avtalsinstruktörer: Finns idag ca 30-tal avtals instruktörer i hela Sverige, som har tecknat 
avtal med SBK.  Om klubbar är intresserade av att nyttja en avtals instruktör, ska först ett 
avtal ha tecknats med SBK. Därefter tecknas ett lokalt avtal för 1-3 år. Mer information finns 
på SBK Hundägarutbildning på webben.  

 Lärarutbildningar: 
o Lärarutbildning Spår: Inbjudan kom väldigt snabbt. 10 platser tillgängliga. Pris ca 

17,000 sek. Diskussioner pågår inom distriktet om vi kan skicka någon, trots att 
pengar inte finns avsatta i B2015. 

o Lärarutbildning Allmänlydnad steg 2: arrangeras i nov och mars.  
o Lärarutbildning Rally: steg 2 planeras 

 Pågående utbildningar i distriktet: 



o SPH instruktörer (pilot utbildning) - Arne Våring, Falbygdens BHK. Utbildningen pågår 
olika länge för olika deltagare, beroende av deltagarnas förkunskaper samt avslutas 
med projektarbete och examination.  

o Grundmodul  avslutad 1/3 
o M1 
o Coaching dag - Kicki Granholm arrangeras på Mariestads BHK 28/3 

 Planerade/önskade utbildningar 
o Rally instruktörsutbildning 
o Allmänlydnad instruktörsutbildning: behov av 2 kurser varav en startar slutet HT 

2105 
o Nosework 18/10 för Instruktörer/lärare på Skövde BHK  
o Nosework instruktörsutbildning HT2015. Kräver kostnadstäckning då inga medel är 

avsatt i B2015 
 Andra behov av utbildningar i distriktet? Flera klubbar framförde önskemål om att ytterligare 

en grundmodul ska arrangeras 2015 
 Aktivitetsdag för SBK medlemmar i distriktet: Styrelsen har framfört önskemål om att 

arrangera en aktivitetsdag för SBK medlemmar. Olika idéer och förslag diskuterades. 
Ytterligare förslag på tema, föreläsare eller annan aktivitet skickas till Marie L.  

 Utbildningsdagar för instruktörer och lärare: Ska distriktet fortsätta arrangera 
utbildningsdagar för instruktörer och lärare då intresset har hitintills varit svalt från 
klubbarna? Diskussionen ledde fram till att det är bra att ha ett forum där instruktörer och 
lärare från olika klubbar träffas även i fortsättningen.   

 Krav för deltagande i utbildningar: rutinerna kommer att förbättras och det är viktigt att 
klubbarna noga följer de riktlinjer som finns för deltagande i olika utbildningar. Skickas 
skriftligen till distriktet där det tydligt framkommer vilka meriter deltagare har samt att de är 
rekommenderade av lokal klubben.  

 Lärare: Brist på aktiva lärare i distriktet vilket leder till att vi för närvarande inte kan 
arrangera den mängd utbildningar som önskas av klubbarna. Uppdatering av listan över 
aktiva lärare bör ske samt aktiviteter för att få fler aktiva.  
  

Agility 
 Finns ingen aktiv kommitté i distriktet för tillfället sedan Agilityn övergick till SKK från SBK. 

Oklart vilka regler som gäller vilket kommer att diskuteras på kommande distriktsmöte. 
Verksamhet bedrivs dock på klubbarna och behov av att utbilda fler agility instruktörer finns. 
I och med övergången, ändrades kraven för utbildning av Agility instruktörer. Tidigare 
krävdes genomförd grund modul (samma regler som för samtliga instruktörer inom SBK), 
vilket nu tagits bort. Distriktet kan dock själva besluta om vilka regler som ska gälla inom 
distriktet.  Deltagarna på KUL-mötet förespråkade krav på grundmodul även för Agility 
instruktörer.  

Övrigt 
  Utbildningspolicy: Klargör vilka förväntningar klubben ställer på nya instruktörer. Förslag 

finns på SBK. 
 27/4 medlemsmöte 
 14/4 (prel) ordförande konferens 
 6/6 Nationaldags firande Karlsborgs Fästning där SBK Skaraborg ska vara representerade. 
 Lokalhyra för distriktets utbildnings aktiviteter på klubbarna:  Ska klubbarna debitera 

lokalhyra när distriktet arrangerar utbildningsaktiviteter? Ersättning utgår enligt följande, 
heldag 130 kr/person och halv dag 65kr/person. Mötet föreslog att arrangerande klubb 
varierar, för att inte belasta ett fåtal klubbar samt att förlägga träffarna på klubbar som inte 
debiterar hyra.  

   
  



Nästa möte 
 Datum och tid:  Måndag 9/11 kl 18,30 
 Plats: Skara BHK 

 
Tack Billinge BK för att vi fick vara hos er och tack Studiefrämjandet för fikat! 

 


