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  Inbjudan - Vidareutbildning i mentalitet 3 juni 2023 

                     Varför gör hunden så? 
En heldag för att lära dig mer om hundens mentalitet och hur du som instruktör kan använda dig 
av denna kunskap. Hur ska jag hantera en hund som t ex är utåtriktad eller visar annat oönskat 
beteende på kurs. 

Förmiddag - Föreläsning och teori 
Eftermiddag - Analys av inbjudna hundar 

 
Tanken med denna heldag är att erbjuda klubbarna en möjlighet att utveckla sina instruktörers kunskap om 

hundens mentalitet.  Under de senaste årens instruktörsutbildningar har diskuterats att det vore bra om 

klubben har instruktör/er, som i sin tur kan vägleda eller stötta en annan instruktör, som har hund på kurs som 

visar oönskade beteenden.  
 

Förkunskapskrav 
• Certifierad och aktiv* SBK Instruktör/SBK Allmänlydnadsinstruktör/SBK Instruktör Bruks eller tidigare 

benämningar för dessa SBK utbildningar (*Med aktiv menas att instruktören ska ha hållt minst en 
kurs den senaste 3-årsperioden) 

• Ha kunskap om SBK Analysverktyg 

• Intresse att identifiera beteenden och inspirera till problemlösning. 

• Vara medlem i en SBK lokalklubb i Sörmlandsdistriktet 

 
Antal deltagare:   Max 2 deltagare per klubb.  Sammanlagt totalt 24 deltagare. 

 
Datum och plats 
• Lördagen den 3 juni 2023, heldag (exakta tider kommer till de som har anmält sig) 

• Nykvarnshundhall  (BPH kan pågå utomhus, men skott hörs inte inne i hallen) 
 
Pris:  1 400 kr per deltagare.  Fika ingår. 
OBS! Ångerrätten gäller inte för evenemang såsom föreläsningar och liknande. Anmälan är bindande och avgiften 
återbetalas inte vid avbokning. 
 

Sista anmälningsdag:   22 januari 2023,  anmälningsblankett bifogas. 
 
Lärare:   Glenn Andersson, Läs mer om Glenn nedan. 
 

Frågor : Anki Lindholm   Telefon: 073 964 00 93 E-post: Utbildning@sbksormlandsdistriktet.se 
 

 

 

        Svenska Brukshundklubben 

D-HUS, Sörmlandsdistriktet 
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                        PRESENTATION AV GLENN ANDERSSON 

Glenn är polis och arbetar som övergripandeutbildning/anskaffningsansvarig för polishundar i Region Syd. 

Han har varit instruktör sedan 1997 och besiktningsman (L-tester, farlig hund etc) sedan drygt 20 år. Glenn 

har varit ansvarig för alla polisiära hundutbildningar genom åren på nationell nivå. 

 

Civilt så tillhör Glenn SBKs Malmö avdelning och har i alla år tävlat med sina tjänstehundar både polisiärt 

och civilt. Glenn håller kurser/föredrag om det mesta inom hundträning, men mestadels om mentalkunskap, 

skyddsträning och figurantarbete.  

 

Sedan 2011 har Glenn varit med och utvecklat och genomfört hundutbildningar i EU:s gränsskydds-

organisation Frontex. Där är han en av 5 st certifierade provledare för dessa kurser och är just nu kurschef 

för en pågående sökhundskurs med deltagare från ca 20 olika medlemsstater. Glenn arbetar även för FN där 

han åker runt i världens oroshärdar (Mali, Syd Sudan, Syrien osv) och certifierar bombhundar som arbetar 

för FN.    

 

Glenn har vunnit Polis SM 4 ggr och vann senast 2017 med sin nuvarande tjänstehund Mallekrafts ICE. 

Glenn har även tävlat ett antal civila SM (2 brons med stamtiken Blacknecks Garbo) och nu senas i 

Ronneby med Ice där det blev en silverplats som slutresultat. Han driver sedan 2002 kennel Mallekraft med 

sambon Maria. 

 

 

                             
 

 


