SBK Värmland Dals distrikt inbjuder till utbildning

SBK instruktör brukslydnad

Kursledare
Therese Palm SBK lärare brukslydnad

Mål
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap att utbilda hundägare i
lydnadsmoment till och med elitklass i bruks. Utbildningen syftar till att deltagarna ska
utvecklas såväl i den pedagogiska rollen som instruktör som i det egna
hundkunnandet. Vidare ska deltagarna stimuleras till att på ett aktivt sätt söka
kunskap och utbyta erfarenheter med varandra inom respektive kompetensområde.

Innehåll och omfattning
Kursen omfattar cirka 60 studietimmar á 45 minuter och kan ges som kvällskurs
och/eller över ett antal helger. Till detta kommer hemuppgifter som utförs mellan
kurstillfällena.
Kursens centrala innehåll sammanfattas i fyra moduler:
1. Inlärning
2. Belöningsträning
3. Coaching
4. Momentlära

Arbetsformer
Teoretiska genomgång och diskussioner, föreläsningar. Praktiskt arbete med med
egna hundar och projektekipage. Grupparbeten.

Förkunskaper
För att antas till utbildningen ska kursdeltagaren:
Ø Vara SBK-medlem och aktiv i klubbverksamheten.
Ø Rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb.
Ø Genomgått SBK:s Grundmodul eller som erfaren instruktör införskaffat
motsvarande kunskap.

Ø Verkat aktivt som instruktör/assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning
inom den senaste treårsperioden.
Ø Tävlat och uppnått godkänt resultat i bruks högre klass, eller ett andra pris i
lydnadsklass 3.
Ø Ha god allmänlydnad på egen hund.
Ø Vara en god förebild för andra hundägare

För certifiering som SBK instruktör
bruks/tävlingslydnad anger kursplanen
Certifierad SBK instruktör bruks/tävlingslydnad har:
Ø närvarat under minst 80 % av utbildningen
Ø ett coachande förhållningssätt
Ø uppnått samtliga utbildningsmål
Ø genomfört och redovisat projektarbete
Ø godkänts i samtliga uppgifter
Ø medlemskap i Svenska Brukshundklubben
Ø samtliga förkunskapskrav uppfyllda
Ø uppnått kraven som godkänd SBK-instruktör brukslydnad
Ø tränat och tävlat med egen hund och uppnått minst godkänt resultat i högre
klass bruks eller ha tränat och tävlat med egen hund till minst 2:a pris i
lydnadsklass 3.

Plats
Bestäms senare.

Datum
Förträff för inform ation och kunskapsinventering

Onsdag 13 april.
Kursdatum (reservation för att någon ändring kan förekom m a)

Onsdag 4 maj
Lördag 14 maj
Onsdag 25 maj
Lördag 28 maj
Onsdag 8 juni
Lördag 18 juni
Onsdag 24 augusti
Lördag 3 september

18:00 - 21:00
09:00 – 16:00
18:00 - 21:00
09:00 – 16:00
18:30 - 21:00
09:00 – 16:00
18:30 - 21:00
09:00 – 16:00

Lördag 17 september

09:00 – 16:00

Examination
Observera att ytterligare datum för examination tillkommer utöver ovanstående
kurstillfällen, efter överenskommelse mellan kursdeltagare och lärare.

Pris:
SBK ansluten lokalklubb 4500 kr.
Annan SKK ansluten lokalklubb 8500 kr.

Anmälan:
Anmälan via lokalklubbens utbildningssektor till: hans.jonsson@studieframjandet.se
senast 25 mars 2016. Uppge klubbtillhörighet i samband med anmälan.
Avgiften sätts i på bg 541-3059, Studiefrämjandet Ö/V.
Märk betalningen med ”SBK instruktör bruks/tävlingslydnad 1:2016/TP”

Välkommen med din anmälan!

