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Utskottet för hundägarutbildning ger ut två Info blad per år, ett i juni och ett i december. 

Sommar, semester och avkoppling står inför dörren. Ladda nu batterierna och satsa inför en aktiv 

höstsäsong inom hundägarutbildningen. 

Ny ordförande för utskottet 
Förbundsstyrelsen har beslutat att Ingrid Bahlenberg är efterträdare till Nina Christoffersson i utskottet 

för hundägarutbildning. 

Lärarevent 
Anmälningstiden till Lärareventet går ut den 1 augusti. I mån av plats tar vi emot kompetenta instruktörer 

som är intresserade av att bli lärare. Eventet är en möjlighet att uppmuntra och stimulera lärare. Ta nu 

chansen, kontakta dem och tala om för dem att de är viktiga och pusha dem att anmäla till eventet. 

Lärarutbildning grundmodul 
En ny lärarutbildning grundmodul startar i november. Tänk på att grundmodulen är en plattform för dem 
som vill bli lärare i specialsök, spår, rallylydnad, allmänlydnad m fl kategorier. Anmälningstiden går ut den 
26 september. 
 
Under första halvåret 2017 kommer vi att starta lärarutbildningar i specialsök och spår. Planering pågår! 
 

Utvecklingskurser i rallylydnad och lydnad 
Två utvecklingskurser i rallylydnad och tävlingslydnad arrangeras i november. Syftet är att utveckla och 
inspirera lärare eller blivande lärare. I mån av plats tar vi alltså emot kompetenta instruktörer som vill bli 
lärare. 

 
Översyn av kursplaner 
Mindre översyn av kursplaner pågår. Instruktör tävlingslydnad och brukslydnad, som tidigare varit en 
kursplan delas nu upp i två. Detta utifrån att vi har två kategorier av instruktörer. Viss mindre justering av 
övriga kursplaner görs också. Inget i innehåll läggs till eller ändras, antal utbildningstimmar är också 
desamma. 

 
Arbetsrum för distriktens utbildningsansvariga 
Certifikat och intyg finns i arbetsrum för distriktens utbildningsansvariga, så att det enkelt ska gå att skriva 
ut och underteckna. För att komma in i arbetsrummet behöver du ha loggat in och därefter meddelat 



Anne-Marie på kansliet att du vill bli medlem i arbetsrummet. 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/arbetsrum/ 
 
 

Konferens för distrikten 
Den årliga konferensen för distriktens hundägarutbildare hålls den 22-23 oktober. Platsen är ännu ej 

bestämd. 

Kansliet har semesterstängt fyra veckor från den 4 juli.  

Du hittar all information här http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/ 

Med tillönskan om en riktigt härlig sommar!  

 

Utskottet för hundägarutbildning 
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