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Inbjudan SBK lärarutbildning 

 

SBK Lärare Steg 2 2023 

 
Utskottet för hundägarutbildning bjuder in till SBK Lärare steg 2 med start torsdagen den 9 februari 

2023. Sista anmälningsdag: 31/12 2022. 

 
Datum och tider: 

Fysiska träffar: 
Helg 1: 
Start: Torsdag 23 mars kl. 12.00 (inleder med lunch)  

Avslut: Söndag 26 mars kl. 12.00 (avslut med lunch) 

Plats: Yxnerum Kurs och Konferens, Åtvidaberg 

I mån av plats erbjuds helg 1 även som fortbildning för SBK Lärare steg 1. 
Pris: 7 000 kr/deltagare inkl. moms (för SBK lokalkubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges Hundungdom), 

Pris för SKK klubb: 14 000 kr/deltagare inkl. moms (för naturbruksgymnasium eller SKK klubb). 

 

Helg 2: 

Start: Torsdag 4 maj kl. 12.00 (inleder med lunch) 

Avslut: Söndag 7 maj kl. 12.00 (avslut med lunch) 

Plats: Yxnerum Kurs och Konferens, Åtvidaberg 

 

Omfattning: 
Utbildningen omfattar ca 60 lärarledda studietimmar á 45 minuter fördelade över online träffar 

och två veckoslut torsdag-söndag. Det tillkommer tid för inlämningsuppgifter,  planering och 

upplägg av instruktörsutbildning i SBK Utbildning och genomförande av instruktörsutbildning. 

 
Föreläsare: 
Helg 1: 23-26 mars 2023 
 
Eva-Marie Wergård, är utbildad biolog med en master i etologi (läran om djurens beteende) och även 
en kommande kandidatexamen i ledarskap och coaching. Doktorerar idag inom etolog med inriktning på 
träning av primater och arbetar vid sidan av som hundinstruktör och coach genom mitt eget företag. 
Eva-Marie kommer föreläsa i ämnesdelen pedagogik. 
 
Glenn Andersson, är polis, hundförare sedan -93. Utbildningsledare Skåne och chef för hundenheten 
Malmö. Nuvarande befattning är utbildningsledare Hund i Region Syd. Han håller grundutbildningar och 
instruktörskurser för poliser och väktare, besiktningsmannakurser (L-tester) för poliser samt diverse 
fortbildningar för hundförare i Skåne och i övriga landet. Han är en av fem Frontex assessors (provledare 
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med rätt att godkänna Frontex ekipage, både hundförare och instruktörer) i världen och har utvecklat, 
planerat och genomfört två kurser i Frontex regi (patrullhundskurs + specialsökhundskurs), där drygt 20 
EU-länder deltagit med sina respektive huvudinstruktörer. Frontex är EU:s gränskontrollmyndighet och 
svarar för samordningen av de nationella gränsbevakningsväsendenas verksamheter för att säkerställa 
skyddet vid EU:s gränser. Han har haft uppdrag åt FN/UNOPS som assessor och är en av tre som har rätt 
att godkänna hundekipage för FN:s räkning. Inom SBK är Glenn tävlingsfigurant samt tävlingsledare A. 
Han har tävlat flertal SM i skydd, vunnit polishunds-SM i skydd ett flertal gånger och vunnit Nordiska 
mästerskapen i skydd för polishundar. 
 

Helg 2: 4-7 maj-23 
 
Jens Frank, forskare och docent vid SLU och är en del av SWDI där han grund och vidareutbildar 
yrkesverksamma hundekipage och instruktörer. 2010 startades ”Projekt - arbetande hundar, SLU” där 
de bedriver forskning kring användning och utveckling av arbetande hundar. I samband med 
detta uppmärksammade de att det ofta saknas en tillförlitlig kvalitetssäkring av hundekipagens 
kompetens. De bestämde sig därför för att erbjuda skräddarsydd kvalitetssäkring och certifiering av 
arbetande hundar och deras förare. För att skilja dessa tjänster från forskningen de bedriver inom SLU 
startade de SWDI (Scandinavian Working Dog Institute). Inom SWDI erbjuder de nu kvalitetssäkring, 
certifiering, utbildning och utveckling av arbetande hundekipage samt produktion av 
utbildningsmaterial. Jens kommer att föreläsa i ämnet målbilder, stegringsplaner och kriterier. 
 
Annika Falkenberg, har inriktning på rehabilitering, friskvård och sport. Annika är godkänd Legitimerad 
Sjukgymnast med lång erfarenhet av klinisk verksamhet och arbetar inom Jordbruksverkets 
bestämmelser för Djurhälsopersonal. Hon driver idag Hundverksta´n Sport och Rehab med inriktning 
rehabilitering, friskvård och sport.  
Sedan 2001 är hon enbart inriktad mot veterinärmedicinen. 
”Jag har alltid varit mycket intresserad av rörelser, och hur allt hänger samman till en funktionell helhet. 
Jag är väldigt funktionellt inriktad i allt jag gör. Allt samverkar; nervsystemet, musklerna, lederna och så 
vidare. Jag arbetar i huvudsak med OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) i kombination med traditionella 
sjukgymnastiska behandlingsmetoder.” 
Annika är en populär föreläsare och håller regelbundet kurser och föreläsningar runt om i Sverige. 
Annika är aktiv hundsportare och har tränat och tävlat med egna hundar i olika grenar sedan 
1992.Annika är utbildad instruktör och mentalfigurant.  
”Kombinationen av min medicinska utbildning med min långa bakgrund från hundsportvärlden har 
format den inriktning jag har idag både som Sjukgymnast men också som hundägare.” 
 Annika kommer att föreläsa om hälsa och berikning. 

David Selin, har sedan 35 år arbetat med hund. Först med rådgivning och träning av problemhundar och 
sedan som lärare och föreläsare, både i Sverige och andra nordiska länder. Han är också 
utbildningsansvarig på Sveriges äldsta hundyrkesutbildning, Hundutbildningsgruppen och arrangör av 
Sveriges största konferens om ny hundforskning, ADVENTure dog conference. 

David har innehaft tjänsten som hundhandläggare på Djurskyddsmyndigheten i samband med 
föreskriftprojekt, L 102. Han ligger också bakom Berikning för hund som introducerades i Sverige (1998). 
Tillsammans med sin fru bedriver han uppfödning av Canaan dog (Kennel Chanco).De hunddjur som 
funnits i hans liv och hem är allt från Amerikansk cocker spaniel till kanadensiska vargar. David kommer 
föreläsa i ämnet problemhundar, hur och varför beteendet uppkommit och hur arbetar men sedan 
utifrån det? 

Förkunskapskrav: Se utbildningsplanen 
https://brukshundklubben.se/media/pn5b1kgc/utbildningsplan-sbk-l%C3%A4rare-steg-2.pdf 

https://brukshundklubben.se/media/pn5b1kgc/utbildningsplan-sbk-l%C3%A4rare-steg-2.pdf
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Pris:  16 500 kr/deltagare inkl. moms (betalas av SBK lokalkubb, distrikt, rasklubb eller Sveriges 

Hundungdom). 

Pris för SKK klubb: 33 000 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 31/12 här: https://brukshundklubben.se/sbk-larare-steg-2/ 
 
 
 

Välkommen med din anmälan! 
Utskottet för hundägarutbildning 

https://brukshundklubben.se/sbk-larare-steg-2/

