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SBK-instruktör Tävlingslydnad
Kursplan
Mål

Utbilda hundägare i lydnadsmoment t o m lydnadsklass elit

Syfte

Utbildningen syftar till att ge instruktörer tillräcklig kunskap att utbilda hundägare i samtliga
tävlingsmoment och att förbereda dem för tävling

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap om






Pedagogik och coaching
Inlärning i teori och praktik
Moment lydnadsklassens samtliga klasser
Tävlingsträning
Bedömningsprinciper

Innehåll och omfattning

Kursen omfattar cirka 60 studietimmar á 45 minuter och kan ges som kvällskurs eller över ett antal
helger. Till detta kommer hemuppgifter som utförs mellan kurstillfällena. Kursens centrala innehåll
sammanfattas i fyra moduler.

Inlärning

Belöningsträning

Coaching

Momentlära
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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 kan även tilldela deltagarna projektuppgifter som syftar till att varje deltagare jobbar med
enskilda ekipage i olika moment.
Förkunskaper

För att antas till utbildningen ska kursdeltagaren vara SBK-medlem och aktiv i klubbverksamheten,
samt:
 rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb
 genomgått SBK:s Grundmodul
 verkat aktivt som assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning inom den senaste
tvåårsperioden vid minst två kurser
 tävlat och uppnått andra pris i lydnadsklass 3
 ha god allmänlydnad på egen hund


vara en god förebild för andra hundägare

Arrangör

SBK Brukshundklubb, lokalklubb eller distrikt
Kursledare

SBK lärare bruks-/lydnad
Kurslitteratur

Kurs litteratur väljs av läraren tillsammans med gruppen. En möjlighet är att deltagarna läser olika
böcker och muntligt redovisar för hela gruppen delar av bokens innehåll.
Vi rekommenderar:
- Handbok för instruktör, SBK shopen A-M Folkesson
- Lydnadsträning i teori och praktik, Canis förlag, Cecilia Köste och Morten Egtvedt
- Från valp till stjärna, Maria Hagström
- Att lyckas på tävling, Svartbergs förlag Niina Svartberg
- Med sikte på 10:an, Svartbergs förlag Niina Svartberg
Examination

Godkänd i samtliga delar
Genomföra en kurs i tävlingslydnad med godkänt resultat
Examinatorer

Kursledaren och en SBK lärare
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För godkännande som SBK-instruktör tävlingslydnad anger kursplanen att deltagaren har:







närvarat under minst 80% av utbildningen
ett coachande förhållningssätt
uppnått samtliga utbildningsmål och är godkänd i samtliga uppgifter
genomfört och redovisat projektarbete
medlemskap i Svenska Brukshundklubben
samtliga förkunskapskrav uppfyllda

Godkänd instruktör tilldelas ett intyg på genomförd och godkänd utbildning.
För certifiering som SBK-instruktör tävlingslydnad gäller att deltagaren har:




uppnått kraven som godkänd SBK Instruktör tävlingslydnad
tränat och tävlat med egen hund och uppnått minst 2:a pris i lydnadsklass 3
hållit en kurs i lydnadsklass 2 omfattande minst 15-20 studietimmar

Innehåll:

Fördelningen av timmar mellan de olika ämnena anges här på ett ungefär. I verkligheten
sammanvävs innehållet utifrån gruppens behov.


Coaching, tävlingspsykologi



Belöningsträningens grunder, utveckling av belöningsintresse
och belöningskontroll

10 tim




Grundförutsättningar för inlärning, aktivitetsnivåer, stimuluskontroll
(ordkunskap)
Inlärningsteori
Hur inventering av ekipagens färdigheter kan göras

19 tim







Målbild och kriterieplaner för moment
Lydnadsmoment i lydnadsklassens samtliga klasser
Kedja från delar till hela moment
Stadga, störning och uthållighet
Tävlingsträning

18 tim




Regler och bedömningsprinciper
Kommendering, förbereda sig inför tävling
Kursplanering

6 tim





7 tim

