
  Anteckningar från KUL-möte på Falbygden Bk den 13/11 2014 
   Närvarande klubbar: Habo Bk, Skara Bk, Mariestad Bk, Falbygden Bk , Billinge Bk,  
   Hjo Bk , Töreboda BHK 

Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Anette Kjellén, Gudrun Berger, Annelie Karlsson     
Karjalainen . 
Övriga: Barbro Lund från styrelsen och Studiefrämjandet och Christina Karlsson från                     
Studiefrämjandet.  
Dessutom fyra lärare.  

   Anmält förhinder: Götene Bk, Lidköping Bk, Karlsborg Bk, Skövde Bk 
 
    Marie öppnar mötet klockan 19.00  och hälsar alla varmt välkomna. 
 
    Information från SFR av Christina angående E-listor som är helt nytt och har börjat lite smått att    
    användas. Till våren eventuellt, kan dom som vill prova och använda sig av e-listor vid kurserna. 
    SFR kommer komma ut med information om detta till alla klubbarna. 

 
    Övrig information från SFR 
    Barbro Lund har tagit över och hjälper  SFR i Skövde med att få in slutrapporteringen av  
    verksamheten som ska in i slutet av året. Detta gäller klubbarna Skövde Bk, Billinge Bk,  
    Tibro Bk, Hjo Bk, Töreboda Bk, Karlsborg Bk, Mariestad Bk. 
      
 

 Information från D-HUK 
- Ny policy har kommit ut och alla utbildningsansvariga  bör se till att instruktörerna får dessa. 
- Marie informerar om nya lärarutbildningen som är på gång och är uppbyggd på samma vis som  
  instruktörsutbildningarna. Att utbilda lärare kommer bli mycket dyrare i det nya systemet. 
  Alla lärare går grundmodul och därefter väljer inriktning som Tävling, Agility, Rally, Allmänlydnad. 
  Det kommer bli svårt att få någon att utbilda sig när det blir lång väg att gå och är dyrt. 
- Allmänlydnad kommer det en steg 2 som är inriktad på - Problemlösning av hund. 
- Rally får en steg 2 där det är inriktat mot -Tävling. 
  Som lärare måste man ha dessa steg 2 för att få hålla steg 2 i instruktörsutbildningarna. 
  1 - 2 lärare måste uppdateras centralt. 
 

   Utbildningar som varit och pågår: 

 Två grundmoduler har körts av Titti Benjaminsson och Carola Berg. 

 En allmänlydnadsinstruktörsutbildning har körts av Marie Lillerskog med 10 deltagare  
var av 9 är klara.  

 En rallylydnads instruktörsutbildning har genomförts av Titti Benjaminsson med 6 deltagare. 

 En rallylydnads instruktörsutbildning har genomförts av Marie Lillerskog i Närke Distriktet 
och där det kommit in 12.000 kronor till distriktet. 

 Rapporthelg med 6 deltagare som hålls av Barbro Lund  

 Belöningsträningsdag har hållits  av Jessica Mankovitz med 16 deltagare närvarande. 

 Lärarevent i 4 dagar där Marie Lillerskog, Jessica Mankovitz, Britta Althorn, Anette Kjellén, 
Arne Wåring deltog. 
Marie blev certifierad AL och RL lärare och Jessica Bruks/tävlingslydnads lärare under 
eventet. 

 M1 blev inställt på grund av för få deltagare. Nytt försök görs nästa år. 

 En grundmodul  har precis startats upp med 11 deltagare och lärare är Carola Berg. 
 
   Utbildningar mm på gång: 

 SBK Instruktör bruks/tävlingslydnad modul hösten 2015 med Jessica Mankovitz som lärare. 



 
   Behov i klubbarna?  

 Grundmodul är det behov av. 

 Allmänlydnadsmodul finns det även behov av. 

 Rallymodul ? Tillfråga rallyansvariga på klubbarna om behov finns. 

 Agilitymodul finns det behov av till hösten 2015 

 Rallysekreterare samt skrivarutbildning efterfrågas. 
 

   Övrig information: 
    - Mötet konstaterar att även om agilityn inte ligger under SBK nu så har vi kvar vårt agilityfolk i    
      klubbarna som är positivt. 

  - Önskemål att man skriver med tänkta kursdatum vid de olika modulerna. Många tycker det är     
 svårt  att anmäla sig till dessa när man inte vet hur utbildningen är upplagd. 
  -  Marie uppmanar att man låter tilltänkta instruktörer  gå med på kurser som assistenter och 
gärna    innan grundmodul . 
  -  Föreläsning till 2015 ska planeras och förslag som uppkom är: 

 Mental träning  för tävlingsekipage 

 Eva Bodfäldt "Kontakt kontraktet" som i så fall skulle vara inriktad mot 
allmänlydnadinstruktörerna. En hel helg behövs i så fall för att det ska ge något. 
SFR har en pott man kan äska pengar ur som man kan prova i så fall.  
Eva kostar 20.000 kronor + moms + resor och uppehälle. 
Mötet tycker det är lite dyrt. Men man får i så fall ta ut en avgift och  
hoppas på bidrag från SFR. 

 Eva Bertilsson i ämnet inlärning  

 Jeanette ? visar film och pratar i ämnet "läsa hund" 
     Alla uppmanas att gå hem och fundera och lämna förslag till Marie senast jan-feb 2015. 
 

- Spårspecial (från lärareventet) prova på för gamla instruktörer 2015. 
   - Barbro Lund erbjuder sig att hålla rapportkurs i distriktet  så man får igång fler ekipage. 
   - Fråga om patrullhund kom upp men det ligger inte under utbildningen utan hänvisas till 
   kommittén för patrullhund. 
  - Mötet diskuterar K9- Nosework som just nu är på gång . 
  Det är en tävlingsgren i USA. Marie informerar kort hur det går till. 
  Marie Fågelqvist  i Borlänge håller utbildningar i detta. 
  Mötet enas om att man bör bjuda in en kunnig på området som informerar om detta  
  på nästa KUL- möte i vår. 
  - Prislistan för nästa år angående arvoden gicks igenom och mötet anser att listan är rimlig. 
  - Kostnaderna vi tar ut för moduler på 1000 kronor/modul,sedan tillkommer kostnaden för 
  böcker , mat/fika. 
  - En påminnelse är att man anmäler till D-HUK och inte till lärarna direkt vid utbildningar. 
  - Nu finns det riktlinjer för hur man examinerar  elever  som kommer från naturbruksgymnasium 
  bland annat. 
 
Rally: 
- Det har varit DM med mer än 60 startande 
- 3 tävlingar har arrangerats i distriktet  
- Det har utbildats 7 stycken tävlingssekreterare 
- 3 stycken skrivare har utbildats under året. 
 
Det är behov av många utbildade funktionärer till tävlingarna. 
 - Fler domare behövs samt tävlingssekreterare och skrivare. 



   Kravet för att bli domare är att man har god kunskap om rallylydnad och har gått skrivarutbildning. 
   Grundutbildningen är i 4 dagar sedan ska man anordna en tävling som slutprov. 
   Angående domarutbildning så tar Gudrun med det till tävlingskommittén. 
- Utvecklingsdag till rallyinstruktörer och ev. tävlingsekipage planeras av Gudrun. 
- Mariestad Bk informerar om att det finns platser kvar på en kurs som startar den 17 november  
  med Björn Pettersson i ämnet "läsa hund" . Kursen kostar 750 kronor + bok som kostar 300 kronor. 
- Anette Kjellén informerar kort om Svenska signal och assistans förbundet . 
- Fråga ställdes om man kan göra faktura när man skickar räkningar från DHUK på de olika 
utbildningarna istället för ett mejl med uppgifterna i. Marie tittar på detta. 
 
Nästa KUL-möte: 
Nästa möte blir en söndag eftermiddag i mars och datum meddelas när det är klart. 
 
Mötet avslutas klockan 20.56 och Marie tackar för visat intresse. 
 
 
Vid pennan: 
Annelie Karlsson Karjalainen 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
          


