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Välkommen till Grundmodul startar 

på Stenungsunds Brukshundklubb 

11 november kl 09.00 

       

 

Sista anmälningsdag utbildningssektorn tillhanda 28 oktober. 

Syfte: En grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier, som syftar till 
att ge deltagarna en gemensam värdegrund och kunskapsbas. 
 

Mål: 

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande kunskap om: 

 SBK:s organisation, dressyrpolicy och etiska regler 
 De regler, lagar och förordningar som berör hundägare 
 Hundens historia, omvårdnad och skötsel 
 Hundars olika personlighet och rastypiska egenskaper 
 Inlärningsprinciper och inlärningsmodeller 
 Självkännedom, kommunikationsstilar, presentationsteknik, coachande 

förhållningssätt och feedback 
 Praktiskt kunna använda analysinstrumentet ``Vem är hunden´´ 
 Praktiskt kunna använda TSB-modellen 

För att kunna antas till utbildningen ska deltagaren: 

 Vara rekommenderad av styrelse i sin lokalklubb. Här ska vägas in bl. a visat 
intresse för klubbarbete och att ha en personlighet som passar för 
uppdraget. 

 Ha gått minst en kurs med egen hund 
 Visa ett pedagogiskt förhållningssätt och tycka om att arbeta med människor 

och hundar 
 Vara en god förebild för andra hundägare 
 Ha tillgång till dator och internet (egen, via klubben, kamrater, bibliotek etc.) 
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Omfattning: Utbildningen omfattar ca 45 studietimmar och hemarbete inom fyra 
moduler: 

 Hundkunskap 
 Pedagogik 
 Inlärning 
 Övriga ämnen 

 
 

Kurstillfällen: 

Stenungsunds BK kl 09.00 – ca 14.35, med 45 min lunch och fika  
 

2017                                                         2018  
Lördag 11 november  Lördag 20 januari  
Lördag 25 november  Lördag 3 februari  
Lördag   9 december  Lördag 17 februari  
  Lördag 3 mars  
  Lördag 17 mars  

 
Minst 80 % närvaro krävs. 

 

Kursledare: Gun-Britt Johansson 

 
Lärare: Anders och Ingela Dahlstedt  

Eget ansvar: Förutom de bestämda datumen tillkommer hemarbete och kräver eget 
initiativ och ansvar. 
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Kostnad: Kostnaden för grundmodulen är 1500 kr per deltagare inkl 
kurslitteratur och förtäring. 

Kursavgiften betalas till plusgiro 52 98 09-6 i samband med 
ansökan.  

Kursavgift för deltagare, som inte kan beredas plats, återbetalas. 

Ansökning: Ansökning skickas till: 

 utbildningssektorn@sbkvast.com eller 

Västra Distriktet 
att Utbildningssektorn 
c/o Gun-Britt Johansson 
Hagen 124 
444 92  JÖRLANDA 

 OBS att ansökningen är komplett först när  

 Ansökningsformulär, rekommendationsbrev 
(rekommendation ska protokollföras) prioriteringslista och 
kursavgift 

inkommit. 

Ansökningsformulär och prioriteringslista är utformade som 
skrivbara pdf-formulär. Spara en kopia av varje, skicka ett tomt 
ansökningsformulär till varje deltagare ni avser anmäla och låt 
denne fylla i alla uppgifter. Det ifyllda formuläret sparas och mailas 
(eller postas). 

Prioriteringslistan fylls i av klubben, sparas och mailas (eller 
postas) 

Om problem uppstår vid ifyllande av blankett, skriv ut 
blanketten, fyll i och skicka per post. 

Besked om antagning till kurs sändes direkt till anmäld person senast 1 vecka 
innan kursstart. 

Välkommens med klubbens ansökningar! 

mailto:utbildningssektorn@sbkvast.com

