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Inbjudan till allmänlydnads-
instruktörsutbildning! 

Höstens allmänlydnadsinstruktörskurs startar 29 september kl 18 – 21. 

Kursen pågår sedan sju heldagar fram till slutet av mars 2015. Efter detta sker en första 
examination, där kunskaperna att planera och genomföra en lektion kontrolleras. Dessutom 
ska eleven visa en planering av en hel kurs. 

Slutligen ska kursdeltagarna göra ett större projektarbete, som består av att de ska hålla en 
egen allmänlydnadskurs på 8x2 lektionstimmar. Kursens deltagare ska lämna kurskritik och 
bedömning av eleven. I slutet av maj kan de då vara klara allmänlydnadsinstruktörer. 

För de, som ännu inte har deltagit i kurserna M1 (allmän mentalkunskap) och L1 
(Ledarutbildning 1, Studiefrämjandet), tillkommer dessa. Dessa kurser ordnas av distriktet och 
Studiefrämjandet under vinterhalvåret. 

Förkunskapskrav 
 Ha genomgått SBK:s grundmodul, som vi genomförde våren 2014. 
 Ha deltagit som hjälpinstruktör på två allmänlydnadskurser, helst för två olika 

instruktörer. Dessa ska lämna en rekommendation för vidare utbildning. 
 Vara ett föredöme för andra hundägare på klubben med sin egen hund. Dvs ha en god 

allmänlydnad och hantera sin hund på ett trevligt sätt. 
 Vara rekommenderad som en lämplig person av sin klubbstyrelse. 

Kostnad: 3 000 kronor  

Lärare: Gun-Britt Johansson, Ingela och Anders Dahlstedt 

Plats: Stenungsunds Brukshundklubb 

Allmänt: Liksom under grundmodulen kommer det att bli en hel del förberedelser och 
uppgifter, som ska göras mellan kurstillfällena. 80% närvaro krävs för godkänt.  
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Kurstider: 

Måndag 29 september kl 18 – 21 

Lördag 11 oktober kl 09 – 16 

Lördag 25 oktober kl 09 – 16 

Lördag 8 november kl 09 – 16 

Lördag 22 november kl 09 – 16 

Lördag 7 februari kl 09 – 16 

Lördag 21 februari kl 09 – 16 

Söndag 15 mars kl 09 – 16 

 Första examinationen i slutet av mars 
 Egen kurs under april och maj. 
 Andra examinationen och avslut i slutet av maj 

Ansökan görs på avsett formulär – se www.sbkvast.com under D-Utbildning – Dokument. Ifyllt 
formulär och protokollsutdrag, som visar att deltagaren rekommenderas av klubben, skickas 
till utbildning@sbkvast.com senast 31 augusti 2014. 

Samtidigt ska avgiften betalas in på distriktets pg, 52 98 09-6. Anmälan är komplett först då 
formulär och avgift kommit distriktet tillhanda. 

 

Välkommen med ansökan! 

Gun-Britt Johansson 

Utbildningssektorn 

Västra Distriktet 

http://www.sbkvast.com/
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