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DIALOGMÖTESPUNKTER C-HUG möte 14 – 15 augusti 2021 

RESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV COVID-19   
Börjar bli lättnader, fortsätt hålla er uppdaterade via hemsidan. 

RAPPORT FRÅN FS  
Över 70 000 medlemskap! 

D-HUG KONFERENS 

Digital D-HUG konferens 2021-10-31 kl 9:00-12:00 via Zoom.  
Tema rutiner kring kursplaner och utbildningar. 

Fysisk D-HUG konferens 26 - 27 februari 2022, Scandic Upplands Väsby.  

Mer information och inbjudan kommer inom kort via mail och hemsida. 

AVTALSINSTRUKTÖRER 
Påminn avtalsinstruktörer att de behöver lämna in förnyade avtal och presentationer, 
maila till emelie.horman@brukshundklubben.se  

Event för avtalsinstruktörer planeras på MyDog 8 jan 2022.  
Mer information inom kort 

LÄRAREVENT 

Planeras till november 2021. 
Mer information inom kort. 

KOMMANDE UTBILDNINGAR, PÅMINNELSER, INTRESSEFÖRFRÅGAN MM 

Uppdatering SBK Instruktör Specialsök: Är igång, ligger ute på Brukshundsklubbens 
hemsida. https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-
organisation/forbund/ny heter/2021/07/uppdatering-sbk-instruktor-specialsok/  

SBK Lärare Bruks- och tävlingslydnads: Starten framflyttad till 30 september, sista 
anmälningsdag 12 september 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/larare/ 

SBK Sund med hundlärare: Starten framflyttad till 28 september. Sista anmälningsdag 
12 september https://sbkutbildning.se/index.php/utbildningar/aktuella-
utbildningar/sbk-larare-friskvard 

SBK Lärare: Utbildningsstart mars 2022, preliminärt i Umeå. 
Mer info inom kort. 

SBK Lärare Specialsök: Utbildningsstart planeras till februari 2022 i Stockholm 
Mer info inom kort. 
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Validering instruktörer: Certifiering SBK Instruktör/SBK Allmänlydnadsinstruktör krävs 
för att kunna validera mot de olika påbyggnaderna mot SBK Instruktör i de olika 
specialinriktningarna såsom spår, sök, rapport, rally, tävlingslydnad mfl. 

Bakgrunden till kravet på certifiering som SBK Instruktör/Allmänlydnadsinstruktör är 
att vi vill behålla den höga kvalitén vi har på våra utbildningar och SBK 
Instruktörsutbildningen innehåller alla viktiga delar kring SBK som organisation, vår 
värdegrund och hur vi jobbar med inlärning hos hund. 

Validering lärare: Enligt tidigare beslut krävs certifiering SBK Lärare/SBK 
Allmänlydnadslärare för att kunna validera mot de olika påbyggnaderna mot SBK 
Lärare till exempel rallylydnad, spår, sök, specialsök mfl  

Intresseförfrågan SBK Lärare Rallylydnad: Finns det intresse/behov av att utbilda 
rallylydnadslärare? Om behov är tillräckligt startar vi utbildning. 

Påminnelse: Viktigt att alla deltar på dialogmötena för att vi ska kunna upprätthålla en 
god kommunikation. 

INFO FRÅN KOMMUNIKATIONSANSVARIG:   
Logotyp: Påminnelse om att SBK-loggan finns tillgänglig gratis för alla distrikt, 
rasklubbar och lokalklubbar. Beställ via hemsidan 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/logotyp/ 

Sök stipendium ur Utbildningsfonden: Agria och Svenska Brukshundklubbens 
utbildningsfond ska främja utbildningsinsatser som bidrar till att öka kunskapen om 
hund inom Svenska Brukshundklubben. Lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt inom 
Svenska Brukshundklubben är välkomna att ansöka om stipendium. Sista 
ansökningsdatum är 31 maj varje år 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stipendier-
utmarkelser/utbildningsfonden/ 

NÄSTA C-HUG MÖTE  
För kännedom för att kunna planera in kommande dialogmöten:  
Torsdag 9 september 
Torsdag 28 oktober  
Preliminärt 27 – 28 november 
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