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DIALOGMÖTESPUNKTER C-HUG, möte 2021-03-25 

§ 49  RESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV COVID-19  
Kurser kan hållas med max åtta deltagare inklusive funktioner. Hemsidan uppdateras 

löpande med aktuell information. 

§ 50  RAPPORT FRÅN FS 
Medlemsstatistiken fortsatt positiv, drygt 70 000 medlemskap.  

Fortsatt inga tävlingar. UG tävling tittar löpande på frågan om när vi kan köra igång 

tävlingsverksamheten. Så fort detta är möjligt kommer det att kommuniceras ut. 

§ 51  DIALOGMÖTEN MED DISTRIKTEN   

• Påminn om att all information från utskottet finns på brukshundklubbens 

hemsida: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/  

• Följ verksamhetsplaneringen för utskottet för hundägarutbildning direkt på 

hemsidan genom att klicka på länken ”Planerad verksamhet 2021” som finns 

här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/utskottet/ 

Dokumentet uppdateras löpande, kan ej laddas ner eller skrivas ut. 

• SBK-lärare som vill uppdatera sig anmäler sig till modulerna som är riktade 

mot det man känner att man behöver uppdatering i. 

• Tips från södra Sverige: fyra SBK-lärare har slagit ihop sina instruktörs 

utbildningar och har tillsammans 25 instruktörselever som de delat upp i 

smågrupper och genomför walk-and-talk-möten med för att kunna få med lite 

fysiska inslag. 

• Om distriktets e-postadresser ej fungerar är det viktigt att meddela rätt adress 

till Ulrika Norell annars kommer inte informationen fram. 

§ 52  RAPPORT FRÅN UTSKOTTSGRUPPERNA:   

Upp och hoppa – Sund med hund 

- Håll ögonen öppna efter ”Påskrörelseglädje” under påsken!   

- Löparskolan 12/4 sätts igång igen!  

- Hundmarschen i maj uppmärksammar Suicide zero, gå in på hemsidan för att 

bidra till detta. 

- Börja redan nu att planera för Hundens vecka 37! (Studiefrämjandets: SKK & 

SBK) Kom gärna in med tips på ämnen för gemensamma t ex 

kvällsföreläsningar och andra roliga praktiska aktiviteter som kan genomföras 

under veckan! 

- Friskvårdsinstruktörsutbildning startar i Göteborg, påminn om att 

ansökningstid snart går ut! 

- Temadag “En sund dag för alla!”. Friskvård med naturbruksgymnasier 

kommer att genomföras på Burgårdens gymnasium i Göteborg 14/4 och på 

Himmelstalunds utbildningscenter i Norrköping 23/4. Förhoppning att fler 
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Naturbruksgymnasier och lokalklubbar fortsätter så temadagen sprids över 

hela landet! 

Naturbruk.  

- Påminn om att Naturbrukselever som utbildats till SBK instruktör eller SBK & 

NB Ungdomshandledare (reviderat förtydligande om fortsatt utbildning mot 

SBK instruktör från Ungdomshandledare kommer inom kort) kan bli 

fantastiska resurser för lokalklubben, våga anlita dem fastän de är unga. 

Rallylydnad  

- Filmer på de olika momenten kommer inom kort att läggas upp på SBK 

utbildning. 

Specialsök 

- UG jobbar med att färdigställa uppdateringar för instruktörer och lärare inom 

specialsök. 

§ 55  VILANDE LÄRARE/INSTRUKTÖR 

Utskottet för hundägarutbildning anger att en instruktör eller lärare som varit passiv 

som instruktör/lärare under en treårsperiod, förklaras vilande. Uppdatering av lärare kan 

ske antingen genom att delta på del av lärarutbildning (enskild modul) eller gå vid sidan 

av aktiv lärare på instruktörsutbildning. Motsvarande gäller för instruktörer.  

§ 59  ÖVRIGA FRÅGOR  

Lärareventet blir ett digitalt event i år. Tema: Mentalitet, läsa och förstå hund. 
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