
 

 

SBK Smålandsdistriktet anordnar utbildning 
 

SBK Instruktör Bruks/tävlingslydnad 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Nu startar en SBK Instruktör Bruks/tävlingslydnad   
Plats: Jönköping Bk. Kostnad: 4500:-/deltagare 
Tider: 7-8/12, 18-19/1, 15-16/2 + examination 

 

SBK Lärare: Annelie Damberg 
              

      Utbildningsmål 
   Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap om: 

❖ Pedagogik och coaching 
❖ Olika inlärningsteorier 
❖ Belöningsträning 
❖ Inlärning av moment i brukslydnadens och tävlingslydnadens samtliga klasser, teoretiskt och praktiskt 
❖ Tävlingsträning  
❖ Bedömningsprinciper 

 

Förkunskaper  
❖ Godkänd och Certifierad SBK Instruktör eller tidigare utbildning allmänlydnadsinstruktör. Goda kunskaper i 

relationsmodellen, analysinstrumentet och ett coachande förhållningssätt.  
❖ Varit aktivt som instruktör inom SBK hundägarutbildning inom den senaste treårsperioden vid minst tre kurser i 

allmänlydnad och/eller valpkurs. 
❖ Rekommenderad av klubben och klubbens utbildningsansvarige bedömer att sökande är uppdaterad gällande ämnet 

inlärning hund och belöningsträningens grunder. Detta utifrån träning med egen hund och medverkande i 
kursverksamhet. 

❖ Tävlat och uppnått godkänt resultat i bruks högre klass. Och /eller tävlat och uppnått 2:pris lydnadsklass 2. 
❖ Ha god allmänlydnad på egen hund.  
❖ Vara en god förebild för andra hundägare. 

 
Genomgången och godkänd utbildning med godkända förkunskaper leder till  
certifierad SBK Instruktör Brukslydnad och/eller SBK Instruktör Tävlingslydnad 
 

Smålandsdistriktet vill verka för en ökning av brukstävlandet!  
Det har det beslutats att en deltagare från varje klubb kan gå utbildningen gratis. 
Åtta platser finns, så först till kvarn gäller. 
 

Till övriga deltagare kommer distriktet att skicka ut en faktura på deltagaravgiften som skall vara betald senast vid 
kursstart. I deltagaravgiften inkluderas mat och fika.  
Resor, böcker och ev. övernattning bekostas av deltagare eller deltagares klubb. 

 
Anmälan görs på blankett som finns att hämta på SBK Smålandsdistriktets hemsida/blanketter. 
Anmälan skickas till utbildning@sbksmaland.se 
Eller med post till:  

Carina Andersson  Sista anmälningsdag 20 november 

              Hemmesjö Norratorp 
35591 Växjö 

 
Finns det frågor är ni välkomna att maila eller ringa Annelie:                                                                         
Telefon: 073-7171902 annelie.damberg@telia.com 

                                                                                                      Varmt välkomna! 
                   Anmälningsblankett finns på 
             http://www.sbksmaland.se/blanketter                Smålandsdistriktets utbildningssektor 
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