Hej Alla i SSRK Norrbottens sektionsstyrelser!
Vi har inom avdelningen påbörjat ett arbete för att möjliggöra för oss här i norr att få fler
instruktörer till våra kurser. Tidigare har instruktörsutbildningar främst, med något enstaka
undantag, erbjudits i form av internat i södra Sverige. Kostnaderna för boende, mat, resor
och kursavgifter (litteratur, föreläsares arvode mm) har därför blivit höga, mellan 10 000 och
15 000 kr per deltagare. Med andra ord i princip omöjligt för oss att skicka någon på
utbildning, och tämligen meningslöst att skicka någon enstaka från vårt stora län.
Pandemin har fört det goda med sig att SSRK nu, äntligen, öppnat för utbildning på distans
kompletterat med fysiska träffar för de moment som kräver detta. Dessutom är de nu
positiva till att skicka upp en instruktör till oss för träffarna. Detta kommer att minska
kostnaderna högst avsevärt. Avdelningen för också en dialog med Studiefrämjandet om
bidrag för resor mm.
Instruktörsutbildningarna har nu omarbetats så att man alltid börjar med en baskurs som
fokuserar alla SSRK raser på ett allmänt plan. Efter genomgången och godkänd baskurs ska
deltagarna vara klara att leda valpkurser och vardagslydnadskurser. Efter baskursen finns
möjligheter att gå specialiseringskurser mot retrieverjakt, spanieljakt, viltspår, tolling mm.
Vi ser ett stort behov att få fler utbildade instruktörer! I kontakten med Ssrk centralt (digitalt
möte 7/11) kom vi överens om att vi skulle börja med att undersöka intresset för baskursen
bland våra medlemmar. Om vi får ihop 6-10 deltagare så kan det bli möjligt att köra en kurs
redan i vår. Vi ber nu er inom sektionerna att föreslå lämpliga namn som är villiga och
intresserade att gå baskursen. Det ställer ju vissa krav, förutom personlig lämplighet måste
den som går utbildningen vara beredd att plugga en del, att göra både ett teoretiskt och ett
praktiskt prov liksom att förbinda sig att ställa upp som instruktör efteråt.
Skicka förslag på lämpliga kandidater till Pentti penti@sunmistkennel.se
Tel: 070-573 60 70 så jobbar vi vidare med detta!
Ni är naturligtvis välkomna med frågor!

