
 Inbjudan till Grundmodul 
Datum och tid : Start 29 mars  2017, kl 18.30 - 21.00. Övriga datum är 

 

 

 

 

 

 

Plats:   Stockholms Södra  BK 

Lärare:  Helen Gifting 
 

Detta är en grundläggande utbildning för alla instruktörskategorier och även andra 

intresserade.  Utbildningen syftar till att ge deltagarna en gemensam värdegrund och 

kunskapsbas.   

Utbildningen omfattar cirka 45 studietimmar á 45 minuter. Dessutom tillkommer ett antal 

uppgifter som utförs mellan kurstillfällena.  Det centrala innehållet i utbildningen kan 

sammanfattas i  

 Hundkunskap 

 Pedagogik 

 Inlärning 

 Övriga ämnen 

För att kunna antas till  utbildningen ska kursdeltagaren  

 vara rekommenderad av styrelsen i sin lokaklubb 

 ha gått minst en kurs med egen hund 

 visa ett pedagogiskt  förhållningssätt och tycka om att arbeta med människor och hundar 

 vara  en god förebild för andra  hundägare 

 

Pris: 3000 kr/deltagare.  Litteratur kan tillkomma under utbildningen. 

 

Anmälan och rekommendationsbrev görs snarast, dock senast 3 mars 2017 till 

dhus@sbkstockholm.se                

 

              
I samarbete med          

 2/4  kl.10.00-15.00 

 5/4 kl 18.30-21.00 

 12/4 kl. 18.30-21.00 

 22/4 kl. 10.00-16.00  

 26/4 kl.18.30-21.00  

 29/4 kl. 10.00-14.00  

 

 3/5 kl. 18.30-21.00  

 6/5 kl. 10.00-12.30 

 7/5 kl. 10.00-13.00 

 13/5 kl.10.00-12.30 

 14/5 kl. 10.00-14.00 

 



 

Anmälan till Grundmodul 
 

Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Grundmodul och utbildningen 

hålls i SBK Stockholmsdistrikts regi i samarbete med Studiefrämjandet. Kan även med 

fördel användas då utbildningen sker i annan regi. 

 

 Anmälan till utlyst grundmodul med startdatum 29 mars 2017 

 

 

Mål:  

Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha grundläggande kunskap om: 

* SBK:s organisation, dressyrpolicy och etiska regler 

* De regler, lagar och förordningar som berör hundägare 

* Hundens historia, omvårdnad och skötsel 

* Hundars olika personlighet och rastypiska egenskaper 

* Inlärningsprinciper och inlärningsmodeller 

* Självkännedom, kommunikationsstilar, presentationsteknik, coachande 

förhållningssätt och feedback 

* Praktiskt kunna använda analysinstrumentet ``Vem är hunden´´ 

* Praktiskt kunna använda TSB-modellen 

 

Intyg:  

För att tilldelas intyg krävs ett aktivt deltagande i kursens samtliga delar samt minst 80% 

närvaro. Samtliga hemuppgifter ska ha genomförts och redovisats med godkänt resultat. 

Deltagarens pedagogiska lämplighet för fortsatt utbildning till instruktör bedöms. Intyget 

utfärdas av kurs ansvarig lärare. 

 

Syfte:  

En grundläggande utbildning för alla intresserade i syfte att ge alla SBKs funktionärer en 

gemensam värdegrund och kunskapsbas. Det innebär att Du behöver inte vilja bli instruktör 

för att genomföra denna utbildning. Denna utbildning krävs för att kunna genomgå någon 

form av SBK instruktörsmodul. Alla som genomgår denna utbildning får ett intyg efter 

genomförd och godkänd kurs. 

 

För att kunna antas till utbildningen ska deltagaren: 

* Vara rekommenderad av styrelse i sin lokalklubb 

* Ha gått minst en kurs med egen hund 

* Visa ett pedagogiskt förhållningssätt och tycka om att arbeta med människor och 

hundar 

* Vara en god förebild för andra hundägare 

 

 

Start:  
Start av denna utbildning sker så fort vi har tillräckligt med deltagare till den utlysta kursen.  

 

Plats:  

Anges i inbjudan till den utlysta kursen. 

 

 

Eget ansvar:  

Förutom de bestämda datumen tillkommer hemarbete och kräver eget initiativ och ansvar. 



 

Omfattning:  

Utbildningen omfattar ca 45 studietimmar och hemarbete inom fyra moduler: 

* Hundkunskap 

* Pedagogik 

* Inlärning 

* Övriga ämnen 

 

Kostnad:  

Kostnaden för grundmodulen är 3000 kr per deltagare 

 

Nedanstående anmälan med rekommendation skickas via mail till  

dhus@sbkstockholm.se   

 

Besked om antagning till den utlysta kursen, sändes direkt till anmäld person och till 

hus ansvarig på respektive klubb senast 2 vecka innan utbildningsstart. Med 

reservationer för feltryck och ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till Grundmodul 

mailto:dhus@sbkstockholm.se


 

Namn………………………………………………….Personnummer………………………… 

Adress ………………………………………………………………………………………….. 

Post nr……………………….Ort…………………………………………………………….. 

Tel bost……………………………………..mobil…………………………………………… 

Mailadress…………………………………………………………………………………….. 

Medlem i lokalklubb…………………………………………………………………………… 

Medlems nr………………………………………………….. 

Ort………………………………………………………Datum…………………………….. 

 

 

Klubbstyrelsens godkännande och rekommendation enligt kursvillkor 

 

Datum ………………. Klubb ……………………………………. 

 

HUS-ansvarig i  klubben (namn och mejladress)  

 

............................................................................................................................... 

 

 

Underskrift……………………………………Namnförtydligande ..........….............……….  

 

Befattning (om annan än HUS Ansvarig: 

 

 ………………………………........................................... 

 

 

 

Mejla oss gärna ett mer utförligt rekommendationsbrev för personen som Ni skickar till 

denna utbildning 

 

Sökandes egna utbildningar och meriter 

 

Annan utbildning inom hund (instruktörsutbildning hos annan aktör eller andra moduler inom 

SBK)……………………………………………………………………..………………………

… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Gått följande kurser med egen hund (SBK eller utanför)……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



Egen hund, ras…………………………………………………ålder…………………………... 

 

Hundens namn…………………………………………………………………………………... 

 

Hundens utbildning……………………………………………………………………………... 

 

Hur många hundar har du haft? ………………………………………………………………… 

 

Tidigare hundars utbildning?…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Har du någon pedagogisk erfarenhet?  ………………………………………………….....…… 

……………………………………………………………………………………. 

Övrigt som du vill berätta om dig själv: ……………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Särskilda förväntningar inför utbildningen: ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Tack för din anmälan! 
 


