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Inbjudan SBK lärarutbildning 

 

 

SBK Lärare Rallylydnad 2023 

 

Utskottet för hundägarutbildning bjuder in till lärarutbildning rallylydnad med start tisdag den 17 

januari 2023.  Sista anmälningsdag: 30 november 2022. 

 

Datum och tider: 

Fysisk träff: 

Start:  Torsdag 25 maj kl. 12.00 (inleder med lunch) 

Avslut:  Söndag 28 maj kl. 15.00 (avslut med fika) 

Plats:  Brukshotellet i Fagersta (logi) samt Fagersta BK:s inomhushall 

Lärare: Anna Larsson och UG rallylydnad 

 

Ämnen som kommer att behandlas under den fysiska träffen: 

- Belöningsutveckling 

- Momentinlärning 

- Träningsmetodik 

- Tävlingsträning 

- Att hålla instruktörsutbildning SBK Instruktör 

- SBK-utbildning 

 

Digitala föreläsningar via Zoom: 

17 januari 19:00-21:30 Kursupptakt, SBK:s policys med UG rallylydnad 

30 januari kl. 19:00-21:00 Pedagogik och Coaching med Jenny Wibäck 

15 februari kl. 19:00-21:00 Hur lär hundar? - aktuell forskning kring inlärning med Eva-Marie Wergård 

28 februari kl. 19:00-ca 21:00 Belöning och klickerträning med Eva Bertilsson 

13 mars kl. 19:00-20:30 Motivation, hund och förare med Anna Larsson 

27 mars kl. 18:30-21:00 Från grundfärdigheter till banor med Anna Larsson 

11 april kl. 19:00–21:30 Att hålla instruktörsutbildning (examinationsuppgift) med UG rallylydnad 

25 april kl. 19:00-21:00 Tävlingsregler och bedömningsprinciper med UG rallylydnad 

10 maj kl. 19:00-21:00 Mental träning - tävlingspsykologi med Niina Svartberg 

 

 

Omfattning: 

Utbildningen omfattar ca 65 lärarledda studietimmar á 45 minuter fördelade över online 

träffar/föreläsningar och ett veckoslut torsdag-söndag. Tillkommer tid för inlämningsuppgifter, 

planering och upplägg av instruktörsutbildning i SBK Utbildning och genomförande av 

instruktörsutbildning. 
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Förkunskaper: 

 

 

Pris: 9 000 kr/deltagare inkl. moms (betalas av SBK lokalkubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges 

Hundungdom).  

Pris för SKK klubb: 18 000 kr/deltagare inkl. moms (betalas av naturbruksgymnasium eller 

SKK klubb). 

Resor: För SBK lokalklubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges Hundungdom bekostas dessa av centrala medel. 

Övriga (naturbrukslärare eller SKK klubb) betalar själva sin resa.  

Anmäl senast 30 nov här: https://form.jotform.com/222914877247365 

Utbildningsplanen hittar du här:  

https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/utbildning/sbk-larare/ 

 

 

- Medlem i en SBK lokalklubb/rasklubb/Sveriges Hundungdom eller SKK klubb. 

- Aktiv SBK Lärare/SBK Allmänlydnadslärare 

- SBK instruktör Rallylydnad 

- Tävlat/tränat mästarklass 

- God datorvana, då viss undervisning sker digitalt och uppgifter lämnas in digitalt. 

- God förebild för andra lärare, instruktörer och hundägare. 

- Rekommenderad av lokalklubb eller distrikt 

https://form.jotform.com/222914877247365
https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/utbildning/sbk-larare/

