
                   SBK Smålandsdistriktet  
                                   anordnar utbildning till  

                SBK Instruktör 2022-2023 
 
 

• Vara SBK-medlem och aktiv i klubbverksamheten. 

• Ha rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb. 

• Ha verkat aktivt som assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning inom den 
senaste tvåårsperioden vid minst två kurser. 

• Ha god allmänlydnad på egen hund. 

• Vara en god förebild för andra hundägare och följa SBKs dressyrpolicy. 

För erhållande av certifikat som SBK Instruktör fordras: 
• Medlem i SBK. 

• Fyllt 18 år. 

• Närvarat under minst 90 % av utbildningen. 

• Genomfört Studiefrämjandets ledarutbildning steg 1. ( kan göras efter utbildningen ) 

• Godkänt allmänlydnadspass på egen hund. 

• Genomfört och fått godkänt på alla uppgifterna i utbildningen innan examination. 

• Genomförd och godkänd examinationsdel. 

• Ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande och följa SBKs dressyrpolicy. 

 
Utbildningsmål 

 

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i 
praktiken kunna tillämpa: 

❖ Hur man läser en hund 

❖ TSB-modellen i teori och praktik 

❖ Olika inlärningsprinciper och modeller 

❖ Valpens utveckling och träning 

❖ Allmänlydnadspassets alla delar och 
övningar 

❖ Olika aktiveringsövningar 

❖ Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och 
konflikthantering 

❖ Ett coachande förhållningssätt 

Deltagaren ska även ha fått en: 

❖ Grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar 

❖ Grundläggande kunskap om SBK som organisation och dess 
policys 

❖ Grundläggande kunskap om vård och skötsel 

❖ Kunskap i att upprätta en kursplan för valp/allmänlydnadskurs 

❖ Erfarenhet genom att ha coachat, tränat och dokumenterat 
en projekthund i två moment 

❖ Trygghet och säkerhet i att gå ut och hålla kurs på sin klubb på 
egen hand 

 

SBK Lärare: Carina Brissman & Emma Kennmark 
Kontaktuppgifter: 
Carina: brisses@hotmail.com, 070-524 18 14 
Emma: emma_kennmark@hotmail.com, 070-692 86 31 

 
Kursen omfattar cirka 72 fysiska studietimmar á 45 minuter. 
Timmarna inkluderar valp-/allmänlydnadskursen som hålls i utbildningen. 
I utbildningen ingår även hemuppgifter i www.sbkutbildning.se som utförs mellan kurstillfällena, samt 
examinationsarbete i form av projektekipage. Tid för detta är individuellt. 

 
OBS! då en del av utbildningen är webbaserad via www.sbkutbildning.se. så behövs enklare datorkunskap samt tillgång 
till dator eller platta, vilket är nödvändigt för att utbildningen skall kunna genomföras.

mailto:brisses@hotmail.com
mailto:emma_kennmark@hotmail.com
http://www.sbkutbildning.se/utbildning
http://www.sbkutbildning.se/


Utbildningsplats: Jönköpings Bk 

 

Utbildningshelger: 
      18-20/11, 16-18/12, 20-22/1 

Examination: 18-19/2  
 

      Tider: 
       Fredagar:   18.00-21.00  
       Lördag-Söndag: 09.00-17.00 

  
Lärare och tider med reservation för sjukdom och oförutsedda händelser 

 
( OBS! man måste vara med på 90 % av utbildningsdagarna för att kunna bli examinerad ) 

 
 

Kostnad: 5000:-/deltagare. Detta inkluderar mat och lärararvoden men inte böcker. Ev. 
övernattning ansvarar deltagarna själva för. 

 
Anmälan görs på blankett som finns att hämta på 
SBK Smålandsdistriktets hemsida/blanketter. 

 
 

Anmälan mailas till carina.andersson@studieframjandet.se 
Eller med post till: 
Carina Andersson 
Hemmesjö Norratorp 
35591 Växjö 
070-608 11 70 

 
 

Varmt välkomna! 
Smålandsdistriktets utbildningssektor 
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