SBK Distriktet i samarbete med Studiefrämjandet och Västra
Götalandsregionen erbjuder utbildning till:

SBK INSTRUKTÖR
Mål:
Denna utbildning är grunden för samtliga instruktörer inom SBK. 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
grundkunskap i hund och inlärning, utöver den specialgren den valt. SBK
instruktörsutbildning är grunden till att bli instruktör inom SBK där
allmänlydnaden ligger som en bas.
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i praktiken kunna tillämpa:
• Läsa hund
• TSB-modellen i teori och praktik
• Olika inlärningsprinciper och modeller
• Valpens utveckling och träning
• Allmänlydnadspassets innehåll och delar av ”Duktig hund” och ”Bäst vardag”
• Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering
• Ett coachande förhållningssätt
Deltagaren ska även:
• Ha en grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar
• Ha en väl grundläggande kunskap om SBK som organisation och dess policys
• Ha en grundläggande kunskap om vård och skötsel
• Kunna upprätta en kurs-/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
Innehåll och omfattning:
Kursen omfattar ca 72 fysiska studietimmar á 45 minuter och via ZOOM på
kvällstid. I utbildningen ingår även hemuppgifter i www.sbkutbildning.se som
utförs mellan kurstillfällena, samt examinationsarbete i form av projektekipage.
Tid för detta är individuellt.

Arbetsformer: Praktiskt arbete med egen hund och okända hundar/hundägare.
Diskussioner, grupparbeten, redovisning av projektarbeten samt föreläsningar.
Övning i att praktiskt kunna omsätta de teoretiska kunskaperna.
Deltagaren behöver ha tillgång till en dator eller telefon med
internetuppkoppling då delar av utbildningen sker via zoom och SBK utbildning.
Förkunskaper:
För att kunna antas till utbildningen ska kursdeltagaren:
- medlem och aktiv i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges hundungdom eller
SKK-klubb
- rekommenderad av styrelsen i sin lokalklubb
- minst en kurs med egen hund
- minst två kurser som assistent/hjälpinstruktör inom SBK:s hundägarutbildning
under den senaste tvåårsperioden på valp eller allmänlydnadskurs.
- Studiefrämjandets L1
- tycka om att arbeta med människor och hundar
- god förebild för andra hundägare - god allmänlydnad på sin egen hund
Examination:
För godkännande krävs av deltagaren:
• 90% närvaro på träffarna, inkl zoommöten.
• godkända utvärderingar på kurs i utbildningen
• godkända tester och prov
• genomförda och redovisade projektarbeten
• ett gott pedagogiskt förhållningssätt
• godkänt i samtliga inlämningsuppgifter
• projekthund/ med minst två moment som återfinns i Allmänlydnadspasset
• godkännande av extern examinator vid examenstillfället
Kurslitteratur:
SBK:s policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran,
utbildning och träning (2014) samt film tillhörande policyn
www.brukshundklubben.se/policyfilm
Bäst var dag, Maria Brandel och Siv Svendsen
Bra Relation, Kenth Svartberg
Din hunds beteende, Jan Gyllensten
Härliga valptid, Ingalill och Curt Blixt
Hur svårt kan det va?, Eva Bodfäldt och Åsa Nilsonne
Vardagsträning med klicker, Åsa Jakobsson
Appen ”Duktig hund”

Lärare: Marie Lillerskog, SBK Lärare Allmänlydnad steg 1 och 2,
marielillerskog@gmail.com, mobil: 0707-530757
Datum för utbildning:
7/4 Uppstart via ZOOM kl. 18.30-21.00
21/4, 5/5, 26/5, 23/6 via ZOOM kl. 19-21
Fysiska heldagar: 16/5, 12/6, 7/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9
kl. 9.30-16.30
Pga. rådande coronapandemi kan ovan datum behöva justeras.
Examination: Blir en helg i oktober. Datum meddelas senare.
Kostnad: 1000 kr/person, i detta ingår kostnad för webdelen i SBK utbildning.
Tillkommer kostnad för litteratur, resor och mat.
Anmälan senast den 26/2 till din utbildningsansvarig på klubben!

