2022-05-11

Svenska Brukshundklubben

Sörmlandsdistriktet
Inbjudan till vidareutbildning Instruktör/Cirkelledare
SBK Instruktör Tävlingslydnad
Mål och Syfte
En SBK Instruktör Tävlingslydnad ska har kompetens att utveckla ekipage i tävlingslydnadsmomenten. Utbildningen
syftar till att ge SBK Instruktör Tävlingslydnad kunskap att utbilda hundägare i samtliga tävlingsmoment, Startklass tävlingslydnadsklass 3, samt förbereda dem för tävling (tävlingslydnad).

Arrangör & SBK Lärare Tävlingslydnad
SBK Sörmlandsdistriktet, Kristina Duvefelt, Nyköpings BK

Datum och plats för kursen/utbildningen
Datum: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12 2022 och 19/1, 2/2, 16/2, 2/3, 16/3, 30/3, 7/4, 14/4 2023
Tid: Samtliga tillfällen kl 18.30 – 21.00.
Kurs i utbildningen ingår i ovan datum. Examinationstilllfället tillkommer.
Plats: Gnesta-Trosa BK

Innehåll
•

•
•

Kursen omfattar cirka 40 studietimmar á 45 minuters fysiska träffar, Timmarna inkluderar
lydnadskursen som hålls i utbildningen.
I utbildningen ingår även hemuppgifter i www.sbkutbildning.se/utbildning som utförs mellan
kurstillfällena, samt examinationsarbete i form av projektekipage. Tid för detta ligger utanför de
fysiska träffarna, antal timmar blir därmed individuellt .

Kursplan https://brukshundklubben.se/media/3ekd52n1/kursplan-instrukt%C3%B6rt%C3%A4vlingslydnad-publik.pdf

Förkunskapskrav – Samtliga krav måste vara uppfyllda
•
•
•
•
•
•

Certifierad SBK Instruktör eller Allmänlydnadsinstruktör.
Goda kunskaper i relationsmodellen, analysinstrumentet och det coachande förhållningssättet.
Varit aktivt som instruktör inom SBK hundägarutbildning under den senaste treårsperioden vid minst fyra
kurser i allmänlydnad och/eller valpkurs.
Rekommenderad av klubben och klubbens utbildningsansvarige/styrelse 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 andra pris i lydnadsklass 3. Tävlingsmeriterna bör inte vara mer än fem år gamla.
Ha god allmänlydnad på egen hund och vara en god förebild för andra hundägare.

Pris
4 000 Kr inkl licenskostnad för klassrummet i SBK Utbildning och fika. Resor, mat och litteratur ingår inte i
kursavgiften.

Sista anmälningsdag
13 september 2022. Blir det färre än 6 deltagare måste utbildningen senareläggas eller ställas in!

Anmälan och rekommendationsbrev
Mejlas till: utbildning@sbksormlandsdistriktet.se
Anki Lindholm Telefon: 073 964 00 93 E-post: utbildning@sbksormlandsdistriktet.se

