
 
 
L1 SBK 
 
För att utbilda sig till instruktör i allmänlydnad, valputveckling, agility, junior 
handling och freestyle måste man genomföra den här utbildningen först.   
Detta för att man ska lära sig grunderna i pedagogik, hur man håller en kurs m.m. 
innan man specialiserar sig på en viss gren. 
Kursen är obligatorisk för blivande instruktörer inom Sveriges Hundungdom och 
Svenska Brukshundklubben, men är även lämplig för blivande instruktörer inom 
Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet. 
6-7 november, Hallstaberget Sollefteå 
Studiefrämjandet står för kostnaderna till kursen, mat och logi, 2 000 kr/pers. 
 
Anmälan till görs till    
cicki.jannesson@studieframjandet.se 
OBS! Anmälan är bindande.     
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För aktiva instruktörer inom 
Svenska brukshundklubben, 

Svenska Spaniel och 
Retrieverklubben och 

Kennelklubben i Västernorrland 
 
 
 
 

Studiefrämjandet i Västernorrland 
samarbetar med alla SBK:s lokalklubbar, 
SSRK:s sektioner och VÄKK i Västernorrland. 
 
Årligen rapporteras det in närmare 10 000 
studietimmar hundverksamhet bara i vårt län. 
 



 
 
 
Instruktörsfortbildning SBK, SSRK och VÄKK 2015 
 
Våren 2013 inledde Studiefrämjandet i Västernorrland en fortbildningssatsning i 
två steg för aktiva instruktörer inom SBK, SSRK och VÄKK.   
 
Steg 1 
Steg 1 innebär tema-clinics under vardagkvällar där deltagarna får ökad kunskap i 
det aktuella ämnet. Kvällarna kan innehålla teori, film, förevisningar eller 
praktiska övningar där deltagarna själva får hitta lösningar på givna problem. 
Instruktörer dessa kvällar är erfarna tävlingsförare, instruktörer och domare inom 
respektive ämne.  Dessa kvällar kommer att hållas på olika orter i länet och är 
kostnadsfria. 
 
Steg 2 
I steg 2, som är en heldag eller helg, får deltagarna fördjupa sina kunskaper inom 
ett ämne tillsammans med sin egen hund. Dessa kurser arrangeras efter steg 1 
och i mån av intresse.  
 
Arbetet fortgår alltjämt med att fylla på i programmet. På motstående sida 
redovisas de teman som är planerade så här långt. Vi tar tacksamt emot förslag 
till teman som ni instruktörer vill utbilda er mer inom.  
 
På Studiefrämjandets hemsida för Västernorrland kommer information att läggas 
ut allt eftersom fler programpunkter blir klara.  
 
http://www.studieframjandet.se/vasternorrland 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Program 
 
Steg 1 
Tema: Tävlingspsykologi 
20 april 18.30- 21.00, Sundsvalls BK, Sundsvall 
Eva Marie Wergård doktorerar inom Etologi och mentalcoach. 
Läs mer om henne och hennes hundar här propiraya.wordpress.com 
Tema: Spår så mycket mer! 
24 april 18.30- 21.00, Studiefrämjandet, Sollefteå 
Föreläsare Alf Jannesson, Sollefteå 
Tema: Personsök, tävling 
16 september 18.30–21.00, Timrå BK, Timrå 
Föreläsare: Erik Wiklund, Hudiksvall 
Tema: Rallylydnad 
Hösten, återkomer med tid, plats. 
 
Steg 2 
Tema: Avancerad spårkurs 
25-26 april, Sollefteå 
Instruktör Alf Jannesson, Sollefteå 
Deltagaravgift 1500: - med hund 8 deltagare. 
500: - utan hund. 
Begränsat antal platser. Förtur till verksam instruktör/ cirkelledare. 
Tema: Förändra en  hunds beteende 
16-17 oktober, Studiefrämjandet, Sollefteå 
Instruktör Barbro Börjesson, Sollefteå 
Deltagaravgift 1000 kronor. 
Begränsat antal platser. Förtur till verksam instruktör/ cirkelledare. 
Har du en hund som du vill delta med, beskriv vad som du vill förändra. 
 
Anmälan till steg 1, senast tre dagar innan aktuell kväll. 
Steg 1 är kostnadsfri. 
Anmälan till steg 2, 2 veckor innan startdatum. 
Steg 2 avgift, se varje enskild fortbildning. 
 

http://www.studieframjandet.se/vasternorrland
http://propiraya.wordpress.com/
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