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Mål
Utbilda hundägare i rallylydnadens samtliga klasser
Syfte
Utbildningen syftar till att ge instruktörer tillräcklig kunskap att utbilda hundägare i samtliga
moment och skyltar samt att förbereda dem för tävling

Utbildningsmål
Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha mycket god kunskap om:












inlärning
momentlära
stegringsplaner
problemlösning
SBK:s dressyrpolicy
coachning och feedback
handling
banritningsprogram, bankonstruktion, banbyggande
rallylydnadens historia
regler för rallylydnadstävlingar
kursplanering

Innehåll och omfattning
Kursen omfattar ca 60 studietimmar á 45 minuter beroende på antalet deltagare samt
förkunskapsnivå. Till detta kommer förberedelser inför varje kurstillfälle samt två
projektarbeten som utgör underlag för godkännande. Redovisning av de två projektarbetena
ingår ej i de 60 timmarna. Kursens centrala innehåll sammanfattas i fem moduler.

Regelverk
Policydokument

Problemlösning
Coachning
Feedback

Inlärning
Momentlära
Stegringsplaner

Banritningsprogram
Bankonstruktion
Banbyggande

Examination

1

Svenska Brukshundklubben
Arbetsformer

Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas i den pedagogiska rollen som instruktör
och i det egna hundkunnandet. Det coachande förhållningssättet ska övas i alla delar av
utbildningen. Vidare ska deltagarna stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap och
utbyta erfarenheter med varandra inom respektive kompetensområde.
Utbildningen bygger på teoretiska genomgång, diskussioner och praktiskt arbete med med
egna. Interaktion mellan deltagare uppnås genom bland annat grupparbeten.
Läraren tilldelar deltagarna projektuppgifter som syftar till att varje deltagare jobbar med
enskilda ekipage i olika moment.
Examination
För ett godkännande krävs
 närvaro under minst 80% av utbildningen
 ett gott pedagogiskt förhållningssätt
 att deltagaren har uppnått samtliga utbildningsmål
 genomförda och redovisade projektarbeten
 att deltagaren är godkänd i samtliga uppgifter
Förkunskaper
För att bli antagen till utbildningen ska kursdeltagaren ha
 rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb eller distrikt
 genomgått SBK:s Grundmodul eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper
 god kännedom om Regler för rallylydnadstävlingar
 tävlat med godkänt resultat i Fortsättningsklass
 gått kurs/tränat i samtliga klasser
Arrangör

SBK Brukshundklubb, lokalklubb eller distrikt, eller specialklubb inom SKK:s organisation
Kursledare

SBK lärare rallylydnad
Kurslitteratur

Regler för rallylydnadstävling
Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning
(2014) Film om policyn http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/
Bra relationer av Kenth Svartberg
SBK:s policydokument
Arrangör
SBK lokalklubb, SBK distrikt
Intyg
För att tilldelas intyg krävs aktivt deltagande i kursens alla delar samt minst 80 % närvaro.
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Samtliga hemuppgifter ska ha genomförts och redovisats med godkänt resultat. Deltagarens
pedagogiska lämplighet för fortsatt utbildning till instruktör bedöms.
Intyg tilldelas av arrangerande klubb i samarbete med läraren.
Examination - certifikat
För att tilldelas certifikat, ska samtliga delar i utbildningen genomförts med godkänt resultat.
Examensarbete ska ha slutförts enligt gällande riktlinjer. Riktlinjer anges i ett eget dokument.

Utbildningens innehåll och tidsåtgång
Rubrik

Start av
utbildning

Innehåll






Pedagogik

Hundkunskap












Studiecirkelmetodik, samarbete med studiefrämjandet
Cirkelmetodik
Människans lärande
Coachande förhållningssätt
Reflektion och feedback
Kommunikation
Ledarrollen
Besvärliga situationer
Planering av kurs nybörjare och fortsättning
Planering av lektion



TSB- relationsmodell och analysinstrumentet ”vem är
hunden”. Fördjupad teoretisk och praktisk kunskap att
beskriva och tolka hunds beteende
Konfliktbeteenden, tyda och förklara
Stress, rädslor och aggressioner
Motivation





Inlärning
Rallylydnad

Presentation
Genomgång av kursplan, studiematerial och
projektarbeten.
Genomgång av examen och examensuppgifter
Reflektioner utifrån erfarenheter som
Allmänlydnadsinstruktör/Grundmodul
Hemuppgift: Hitta fyra träningsekipage inför arbete med
träningsgrupp



Studietimmar

Ca 3 timmar

Ca 12 timmar

Ca 15 timmar

Inlärning hund
Associativ inlärning, klassisk och operant inlärning,
negativ och positiv förstärkning, negativt och positivt
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straff.


Grundfärdigheter delbeteenden, kriterier och timing.



Inlärning av rallylydnad utifrån de moment som finns i

Ca 20 timmar

klasserna

Redovisning
Ekipage
nybörjare
&
fortsättning



Uppdelning av rallylydnadsmoment i mindre delar



Individanpassad utbildning rallylydnadsmoment.



Stadga och störningsträning i rallylydnad.





Praktiska övningar med egen hund
Genomgång av banritningsprogram
Bygga banor och träna på dessa



Genomgång och redovisning av träningsekipage,
nybörjare och fortsättning (kursledare)
Redovisningen sker i form av teoretisk lektion och
praktisk visning
Dagbok: antal träffar, utgångsläge och resultat
Deltagarna visar god förmåga att omsätta de teoretiska
kunskaperna i praktiken
Visning av ekipage (kan också visas på film)






Övrigt







Webb
teori









Genomgång av inlämnade uppgifter till examinator
och kursledare
Genomgång av examinationen
Vår roll och vårt ansvar som SBK instruktör
SBK dressyrpolicy
Etiska regler

Regler för rallylydnadstävlingar
Arrangörskompendium
Momentbeskrivningar nybörjarklass-mästarklass
Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och
vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och
träning.
Etisk policy
Analysinstrument
Banritningsprogram

Ca 8 timmar

Ca 2 timmar

Individuellt
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