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ALLMÄNT 

Gäller från:   2020-01-01  

Fastställd av:  Utskottet för hundägarutbildning, 2020-01-01 

Mål  Förvärva kunskap att kunna coacha hundägare att lära ut och 
utveckla hundar i bruksgrenen spår från appellklass – elitklass. 

Syfte En utvecklingskurs för alla SBK Instruktörer för att ge mer 
kunskap för att kunna lägga upp bra spårövningar för 
hundägare i ex. valp- och allmänlydnadskurser.  

 
Utvecklingskursen är också en del av utbildningen för blivande 
SBK instruktör Spår. 

 

Kursarrangör  SBK Lokalklubb eller distrikt. 

Lärare  SBK Lärare Spår, SBK Lärare med lång erfarenhet av 
spårarbete eller SBK Lärare med hjälp av erfaren 
spårhundsförare. 

 
Kursledning  Av distrikt eller klubb inom Svenska Brukshundklubben utsedd 

ledare. 

Förkunskaper  Certifierad SBK Instruktör eller tidigare SBK 
Allmänlydnadsinstruktör. Goda kunskaper i relationsmodellen, 
analysinstrumentet och ett coachande förhållningssätt. Vara aktiv 
som instruktör inom SBK. Klubbens utbildningsansvarige bedömer 
att sökande är uppdaterad gällande ämnet inlärning hund. Detta 
utifrån träning med egen hund och medverkande i kursverksamhet. 

För certifiering till SBK Instruktör Spår krävs också minst två års 
erfarenhet av spårträning upp till elitklass eller godkänt resultat i 
högre klass spår.  

Omfattning  Kursen omfattar cirka 20 studietimmar á 45 minuter och kan 
hållas under kvällar, halv- eller heldag.  

Om kursdeltagare vill examineras till SBK Instruktör Spår 
ingår även webbaserade hemuppgifter som utförs efter den 
praktiska utbildningen, samt att hålla en spårkurs om minst 20 
studietimmar. 

Referenslitteratur:  Spårhunden av Inki Sjösten och Roland Sjösten 
Nosarbete av Maria Brandel 
Spårhunden och lukterna av Lars Fält, Tobias Gustavsson, Jens 
Karlsson och Jessica Åberg 
Litteraturen används efter önskemål och behov. 
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GENOMFÖRANDE  

Fysiska träffar och för SBK Instruktör Spår, webbuppgifter samt hålla en spårkurs. 

Genomförd praktisk utbildning med godkända webbuppgifter, samt godkänd utvärdering på 
genomförd spårkurs leder till certifikat SBK Instruktör Spår. 

 

UTBILDNINGSMÅL 

Instruktören ska ha god kunskap om 

• att genom entusiasm, engagemang och ett coachande förhållningssätt stimulera hundägare 
att utveckla sin hund inom spårarbete. 

• olika metoder att väcka, motivera och utveckla hund att spåra. 
• hur hundens koncentrationsförmåga i nosarbete utvecklas. 
• hunds förmåga att spåra på olika typer av underlag som asfalt, grus, gräs med mera och vad 

som är viktigt att tänka på kopplat till olika underlag. 
• hur vind och väderförhållanden kan tänkas påverka spår. 
• hur förledningsspår kan tänkas påverka spårarbetet. 
• hur intresse för föremål i spår väcks och utvecklas. 
• hur en hund utvecklas att klara ett appellklass spår. 
• hur uppletande av spår tränas in. 
• stegringsföljd för spårarbete upp till och med elitklass. 
• att formulera kursplan med delmål och mål samt en tidsplan. 
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INNEHÅLL - LÄRANDEMÅL

Presentation 

Lära känna varandra/bli grupp 

Genomgång av utbildningens innehåll, omfattning och genomförande 

Inventering av gruppens ”speciella” kunskaper 

Hundens luktsinne 

Vad är ett spår? 
Olika typer av underlag som asfalt, grus, gräs med mera. 
Väderförhållanden som kan tänkas påverka spår. 
Prova-på övningar med nybörjarhundar. 
Inlärning med hundar som gjort pröva-på övning. 
Föremålsintresse. 
Träna vinklar. 
Träna utveckling av spårbeteende. 
Träna störningar. 
Träna uthållighet/kondition. 
Träna spårupptag. 
Lösa olika problem som finns eller kan uppkomma. 
Kursplaner. 
SBK tävlingsregler – spår. 

 

Färdighetsmål 

Deltagaren ska ha god kunskap och färdighet: 

- att analysera hunds lämplighet. 
- att utifrån lämplighetsbedömning,  
rekommendera och planera grundläggande övningar. 

- motivera hundägare till träning. 
- om spårhundens arbetssätt. 
- om spårhundens typiska egenskaper. 
- gällande stegringsplan från grundövning till elitklass spår. 
- att vid problem finna lösningar gällande grundläggande  
övningar. 
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CHECKLISTA INFÖR START AV UTBILDNING 

• Lämpligt deltagarantal i kursen är 6 - 8 personer. Fler deltagare bör undvikas. Fler deltagare 
medför att utbildningstiden blir längre. 

• Kontakta, i god tid, de blivande kursdeltagarna och meddela datum och plats för 
introduktionsträff. 

• Kontakta Studiefrämjandet och meddela att utbildning ska starta. 
• Meddela distriktet att utbildning ska starta.  
• Kopiera kursplanen och annat material till deltagarna.  
• Planera hur presentationen av deltagarna ska genomföras. Genomför en presentation även 

om deltagarna känner varandra. Se förslag i ”Handbok för instruktör”. 
• Iordningställ lokalerna på ett trivsamt sätt och ordna med någon form av förtäring. Att 

komma till utbildningen ska kännas välkomnande. 
• Beställ ev. litteratur. 
• Kontakta och boka tid med eventuella andra lärare eller medhjälpare som ska medverka. 
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STUDIEFRÄMJANDETS LEDARUTVECKLING –  

UTBILDNINGSPROGRAM FÖR CIRKELLEDARE 

Hos Studiefrämjandet kan du utveckla ditt ledarskap. Vår Ledarutveckling i tre 
steg är mycket uppskattad och har varje år flera hundra deltagare. Ledarutveckling 
steg 1 riktar sig till dig som är cirkelledare och som vill utvecklas i ditt ledarskap. 
För den som vill fördjupa sig mer i ledarrollen så finns det både en ledarutveckling 
steg 2 och steg 3. 

 

Det första steget handlar om ledarrollen och om hur gruppen fungerar. Vad händer 
i en grupp? Vilka faktorer påverkar vår inlärning? Vad är folkbildning? Vi har stort 
fokus på gruppsamtal, erfarenhetsutbyte och pedagogiska övningar. 

 

Kursens innehåll: 

Ledarrollen  

Gruppdynamik  

Lärande  

Kommunikation 

Folkbildning och Studiefrämjandet 

 

Vad kursdeltagare sagt om kursen: 

”Varvat med teori och praktik. Roliga övningar som vi kan ha 
nytta av” ”Engagerande grupparbeten” 

”Mycket bra och givande på många plan” 

 

Här kan du se var i Sverige kurserna är planerade. 

 

Hittar du ingen runt ditt område, eller önskar något annat alternativ, ta 
kontakt med Studiefrämjandets lokalavdelning. 

Vet du inte vem som är kontaktperson så kan du maila lisa.malmgren@studieframjandet.se 

 

 

https://www.studieframjandet.se/amnen/ledarutveckling/?region=Hela%20Sverige
mailto:lisa.malmgren@studieframjandet.se

