
 
 
 

Svenska Brukshundklubben – Utskottet för Hundägarutbildning 
 
 
 

DIALOGMÖTESPUNKTER C-HUG möte 2022-08-20-2022-08-21 
 

 
INFORMATION FRÅN FS: 
Ny sammankallande för utskottet för hundägarutbildning är Carin Josefsson. 
 

Ny handläggare för utskottet from 1 september är Agneta Olsson. 
agneta.olsson@brukshundklubben.se Emelie Hörman återgår som handläggare för utskottet prov 
och tävling.  
 

 

INFORMATION FRÅN UTSKOTTET: 

Köpa hund kurs – arrangerar era klubbar det? Något som ni önskar att utskottet ska utveckla? 

Kom ihåg att maila in era ev frågor till utskottet inför distriktskonferensen. Mer info i inbjudan. 

Fråga har uppkommit om hur klubb/distrikt ska förhålla sig till en inflyttad instruktör/lärare som vill 
hålla utbildningar. Utskottet föreslår att klubb/distrikt tar in referenser från hens tidigare 
klubb/distrikt om man inte känner till personen.  

Enskilda medlemmar som har utbildningsfrågor ska i första hand kontakta sitt distrikt eller sin 
lokalklubb. Viktigt att distrikten informerar sina klubbar om detta så det kan föras vidare till 
medlemmar. 

 
 
 
 
 
 
KOMMANDE UTBILDNINGAR: 

SBK Lärare steg 2 planeras att starta digitalt februari/mars 2023. 

SBk Lärare Rallylydnad planeras att starta digitalt  januari 2023. 

Anmälan öppen för informationskvällar SBK Utbildning för lärare 19 eller 21 september. Sista 
anmälningsdag 12 september.  

En digital träff för SBK Lärare Rallylydnad kommer att genomföras under hösten med fokus på nya 
reglerna. 
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FRISKVÅRDSAKTIVITETER: 
Jenny och Britta jobbar med en uppdatering för SBK Friskvårdsinstruktörer.  

#Utmaningen 2022 har startat. Mer info finns i FB gruppen Upp och hoppa 
sund med hund. 

SBK Friskvårdsinstruktör startar oktober 2022. Sista ansökningsdag 1 
september. Mera info här: https://brukshundklubben.se/utbildning-
aktivitet/upp-och-hoppa/kurser-utbildningar/sbk-instruktor-friskvard/ 

 
 

 
NÄSTA C-HUG MÖTE: 
21 oktober 2022. 
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