
Svenska Brukshundklubben

Rekrytering x 3
2022-10-22

Sammanställd av C-HUG: 

Åsa Almgren, Carina Norberg, Lena Funseth, Johanna Jervgren, Carina Andersson, Jenny Fritzon, Annelie Damberg Carin Josefsson, Agneta Olsson 



https://www.puls-solutions.se/2017/08/vill-du-veta-hemligheten-till-en-lyckad-

rekrytering-det-ar-inte-pengarna/

Rekrytering x 3

Program kl 13:05-14:30

Fråga: Hur ska vi locka medlemmar att fortsätta utbilda sig 
till:

• SBK-Instruktörer?
• SBK-lärare?

Program kl 17:00-17:30 

Lär dig SE och skicka vidare:
• Patrullhunds-Ekipage Försvarsmakten



Utbildningsschema



SBK-Instruktör = Grundutbildning 

Inkörsport  med den tidigare grundmodulen inkluderad som genererar i att 
medlem blir instruktör och öppnar upp för att kunna vidareutbilda sig till 

SBK instruktör Patrullhund / Bruks- Tävlingslydnad / Friskvård / Specialsök 
/ Rally / Spår / Sök / Rapport / Steg II

SBK-Instruktör

Info SBKs hemsida

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


SBK- Instruktör

Diskutera

Hur får vi medlemmar att vilja utbilda sig 

till SBK Instruktör?

https://damernasvarld.expressen.se/blog

g/vimmelmamman/2015/04/14/frageteck

en-deluxe/



SBK Instruktörer: Hur gör vi idag? 
Kan vi göra annorlunda?

Diskutera

1. Hur inventerar distriktet lokalklubbarnas behov av utbildningar 
idag?

2. Vem arrangerar instruktörsutbildning, distrikt eller lokalklubb?

3. Hur ser prissättningen ut för en instruktörsutbildning idag?

4. Arvoderas läraren för sin insats, finns det möjlighet till 
förändringar?

5. Kan distriktet idag tillgodose behovet av fortbildning hos 
lokalklubbarna?

https://forskoleforum.se/artiklar/utvecklings
samtalets-vad-hur-och-varfor



SBK-Lärare = Grundutbildning

Inkörsport  genererar i att SBK Instruktör blir SBK Lärare och 

öppnar upp för att kunna vidareutbilda sig till:

SBK Lärare Friskvård / Specialsök / Bruks- Tävlingslydnad / 

Rally / Spår / Sök / Rapport / Instruktör Steg II

SBK Lärar utbildning 
hemsida

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


SBK-Lärare
Diskutera

1. Hur får vi SBK Instruktörer att vilja utbilda sig till 

SBK Lärare? 

1. Hur ser arbetet ut för att rekrytera nya lärare i 

dagsläget?

https://se.dreamstime.com/fotografering-

f%C3%B6r-bildbyr%C3%A5er-

fr%C3%A5getecken-och-m%C3%A4nsklig-

illustration-image34876381



SBK Lärare: Hur gör vi idag? 
Kan vi göra annorlunda?
Diskutera

1. Hur skulle arbetet kunna förändras för att motivera 

instruktörer till att utbilda sig till lärare?

2. Hur många aktiva lärare har distriktet idag?

3. Investerar distriktet i sina lärare? Fortbildning etc.?

4. Finns det synpunkter på gällande utbildningsplaner 

och dess innehåll i SBK:s lärarutbildningar?

Utbildningsplaner 
SBK Lärare

https://sustainablekungalv.wordp
ress.com/2020/11/20/diskutera/

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


Lär dig “SE” och skicka 
vidare

till Försvarsmakten!



Rekrytering av 
Patrullhunds Ekipage

Det behövs ett STORT antal ekipage till Försvarsmakten!

SBK Lärare oavsett nivå, har skyldighet att lära SBK Instruktörer

oavsett nivå att “SE” eventuella ekipage och 

informera/berätta/hänvisa person till Patrullhundsutbildningar

SBK Instruktörer oavsett nivå har en skyldighet att “SE” ekipage 

på sina kurser som kan vara lämpliga och 

informera/berätta/hänvisa person till Patrullhundsutbildningar

Länk till SBK 
Tjänstehund

https://sbkuppland.se/category/tjanstehund/

https://brukshundklubben.se/tjanstehund/


Vad SBK-Lärare/Instruktör 
behöver “SE” - Hundförare

Krav på hund 
& förare 

https://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/att-ga-kurs/


Vad SBK-Lärare/Instruktör 
behöver “SE” 

Krav på hund & förare

https://brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/att-ga-kurs/


Filmtips! 



Svenska Brukshundklubben



Brukssatsning!

Klicka på bilden för att 

komma till länken!

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


Hur kan vi öka intresset för brukset i 
Sverige?

❖ Hur är intresset för brukset idag i ditt distrikt?

❖ Hur arbetar distriktet med brukset idag?

❖ Behöver arbetet förändras/förbättras? 

Samarbeten mellan distrikten? Goda ideér?

❖ Hur många aktiva lärare/instruktörer håller 

utbildning/kurser i bruks?

❖ Om  behov finns. Hur gör vi för att öka 

intresset hos våra funktionärer för 

kursverksamhet.

Kurser på 
hemsidan

https://brukshundklubben.se/utbildning-aktivitet/funktionar-hundagarutbildning/arrangor-utbildning/


Svenska Brukshundklubben



Ny Dialogmötesform 2023

Gemensamt digitalt mötesforum med 

representanter från både distrikt och 

hundägarutskottet. Utskottet planerar för 

tre digitala möten om året.



Anledning?

Hundägarutskottet önskar:

❖ Utökad kommunikation och information mellan 
distrikten och utskottet.

❖ Tydligt informationsflöde till alla från utskottet och 
mellan alla distrikt.

❖ Ökad närvaro av deltagare från distrikten

❖ Tydligare planering av möten

❖ Bättre diskussionsgrund

Påbörjas 2023 med utvärdering vid slutet av året.



Svenska Brukshundklubben


