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Information från SBK

Dagens 
agenda!

1. SBK Certifierad utbildare? - Information

2. Allmänlydnadsinstruktör och Ungdomshandledare - Tillägg

3. Pilot Instruktör Allmänlydnad - ALI revideras

4. SBK utbildning - portal för NB-lärare?

5. Skol-SM, SBK - sponsring gåva

6. Tips! Bok och lite annat

7. Utbilda dig till SBK-Instruktör/SBK-lärare

8. Presentation om Duktig hund-app

9. Avslutning



1. SBK Certifierad utbildare
Kanske snart en möjlighet för privata Hundinstruktörer/Utbildare att få 
marknadsföra sig under SBK?!

Ett förslag från SBK utskott Hundägarutbildning och frågan har nu gått vidare till
SBK Förbundsstyrelse.

Tanke: Idag har många privata instruktörer utbildats av SBK men det börjar kommer ut många nya 
instruktörer från flera olika privata företag. Kvalitet efterfrågas och behöver säkras. 
Förslag/tanke är att SBK blir ett slags kvalitetssäkringsorgan. 
SBK har lång utbildningserfarenhet med hög kompetens inom många olika områden på alla 
möjliga nivåer” t ex Hund-etologer/-doktorer/-psykologer/-lärare/-instruktörer med flera är sprungna 
ur SBK. 

Varför ta upp med Naturbruk? NB yrkesprogram, utbildar inte för den ideella sektorn utan för den 
privata marknaden. Elever vill ut i arbetslivet! Något för oss att värna om! Bonus att elever kan bli 
delaktiga i ideell verksamhet.

Fråga: Vad tycker ni NB-lärare om: SBK Certifierad utbildare? 

Önskar få inputs - fördelar/nackdelar! maila dina tankar till Åsa. 

asa.almgren@brukshunden.se



2. Allmänlydnadsinstruktör & Ungdomshandledare 
- tillägg

Tillägg till Information (se: Allmänlydnadsinstruktör ALI, 
Ungdomshandledare och Grundmodul )på  
brukshundklubben.se

Tillägg 1:
Grundmodul, Ungdomshandledare: Varje NB-Skola 
skapar och för EGET register över elever som blivit 
godkänd och fått diplom 

Tillägg 2:
Allmänlydnadsinstruktör: Elever som blivit certifierade, 
NB-skola skickar elevinformation till SBK, Therese Strate. 
Registreras centralt och läggs till på SBK utbildning 
therese.strate@brukshundklubben.se

Tillägg 3:
Påminnelse: SHU-medlemskap-Lokalklubb för våra 
ungdomar, får länk från SHU till eleverna (tips fyll i 
gemensamt)

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/naturbruksgymnasier-1/


3. Nytt: Instruktör Allmänlydnad -”pilot”
(ALI-utbildning revideras) Körs helt igång från och med 2020
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3. Nytt: Instruktör Allmänlydnad -”pilot”
(ALI-utbildning revideras) Körs helt igång från och med 2020

MÅL OCH INNEHÅLL
Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren i praktiken kunna 
tillämpa:

* Analysinstrumentet ”Vem är hunden”

* TSB-modellen

* Olika inlärningsprinciper och modeller

* Valpens utveckling och träning

* Allmänlydnadspassets alla delar och övningar

* Olika aktiveringsövningar

* Olika inlärningsstilar, gruppdynamik och konflikthantering

* Ha ett coachande förhållningssätt

Deltagaren ska även:

* Ha en grundläggande kunskap om SBKs olika tävlingsgrenar
* Ha en grundkunskap för vård och skötsel
* Kunna upprätta en lektionsplan för valp- / allmänlydnadskurs
* Ha coachat, tränat och dokumenterat projekthund i två 
moment
* Känna sig trygg och säker i att gå ut och hålla kurs på sin klubb

på egen hand



4. SBK utbildning - portal för NB-lärare?
Erbjudande: SBK utbildning - en portal för oss NB-lärare (ALLA även de som inte har SBK-
lärarutbildning). Istället för FB-sida, är vi intresserade?

Frågor att fundera över om vi är intresserade, vad vill vi ha på denna sida?
exempel:

• Eget diskussionsforum
• Byta material: t ex kunna lägga upp vårt material/lärarhandledningar som vi vill dela med 

varandra
• Vill vi ha mappar? Vilka kategorier? ex pedagogik, hundkunskap, mfl
• Tillgång till egna konton där man kan samla filer som “jag” vill använda mig utav
• Nyhetsbrev från SBK 
• ev driva sin SBK-instruktörskurs med eleverna 
• Vad vill vi ha med här?

Kom med tips och idéer maila Åsa,
asa.almgren@brukshundklubben.se



Förklara för SBK, Vad utbildar Naturbruksgymnasier? 

Information från Naturbruk, Hund till SBK- Vilka är vi? Vad gör vi? 

Hjälp till att skapa en förklarande text om Naturbruk, Hund som riktar sig till 

Lokalklubbar och distrikt - Skriv ihop några rader/texter som SBK kan 

lägga upp på SBK-utbildning, som mall titta på Friskvård så kan vi få 

idéer hur vi kan lägga upp med bilder, filmklipp, information osv

maila Åsa, asa.almgren@brukshundklubben.se

https://sbkutbildning.se/index.php/utbildningar/aktuella-utbildningar/sund-med-hund


5. SBK vill sponsra gåva till Skol-SM!
SBK vill vara med och sponsra gåva till alla ungdomar som är deltagande och 
funktionärer på Skol-SM, Hur många brukar det vara ungefär?



Boktips:



Två konton

Framgångshjulet!

Kort om boken: Bäst Var-dag!
Handlar om grundträning, oavsett vad du vill träna!





Unika med boken:

• Kommer inom kort på Engelska!

• Innan årsskiftet: Finns Studieplan och 
Lärarhandledning!

Vad vill du?
Gå fint

Hund får godis

Vill inte att:
hund drar i kopplet

Jag backar 
istället

Exempel på pedagogiskt tips för kreativ undervisning



Exempel på hur åtkomst kan bli 
digitalt på SBK utbildning



• SBK-shopen: NB får köpa för samma pris som 
lokalklubbarna, -Du som vill skapa konton, se 
informationslapp i boken som du får med hem.

• SBK utbildning: Alla utbildningar och allt 
utbildningsmaterial för dig som är utbildade inom SBK 
(SBK-instruktör/SBK-lärare) kommer att läggas upp på denna 
sida. (Gäller även lärarhandledning för boken.)

• Finns också en Youtubekanal som heter SBK 
utbildning

6.Tips!



7. Vill du utbilda dig till SBK-instruktör, SBK-
lärare?

Är du intresserad av att utbilda dig till 
SBK-instruktör? SBK-lärare?
Anmäl intresse till Therese Strate therese.strate@brukshundklubben.se

Önskemål på när kurs-tid kan läggas?
Om vi kan få ihop minst 8-10 st så kan det
bli egen kurs.

mailto:therese.strate@brukshundklubben.se


På gång SBK samarbete 
med

En hundtränings-app för alla!
Hemmaträning, Duktig Hund!-kurser, certifieringar



Fyra kategorier

o Introduktion (Hundens språk, behov och   
beteende samt så lyckas du med träningen)

o Valpträning
o Vardagslydnad
o Aktivering

På gång SBK samarbete 
med



På gång SBK samarbete 
med

Pedagogik

•Tydlig belöningssignal
•Från start till mål
•Jobba utan synlig belöning

ex: instruktionsfilm: Buga

Så många fördelar!
• Tydligt och tryggt för hunden när alla i 

familjen tränar efter samma pedagogik

• Lätt att träna hemma

• Tydliga instruktioner med steg – för –
stegfilmer

• Inspiration!

• Alltid tillgänglig

• Samma glädje i vardagslydnaden 
som i aktiveringsträningen

https://www.youtube.com/watch?v=6ks1tCfMNrk


På gång SBK samarbete 
med

Certifiering

- Tre aktiveringsövningar
- Två vardagslydnadsövningar

- Sex aktiveringsövningar
- Fyra vardagslydnadsövningar

- Nio aktiveringsövningar
- Sex vardagslydnadsövningar

- Samtliga övningar i appen

Efter hundens kunskapsnivå



Mattes film på 
Sasha 1 år 

– en röd ”Better 
Dog”!

På gång SBK samarbete med

• Duktig Hund!-kurser
• Aktivering och vardagslydnad 

hänger alltid ihop
• Bra grund inför övriga 

hundsporter
• Pedagogiskt, tillgängligt och 

roligt!

Läs mer 
på:

www.skk.se
www.betterdogacademy.com

http://www.skk.se/
http://www.betterdogacademy.com/


9. Frågor från Naturbruk till SBK?

Maila till:
Åsa Almgren
asa.almgren@brukshundklubben.se
ledamot i SBK utskott Hundägarutbildning

mailto:asa.almgren@brukshundklubben.se


Tack för att ni lyssnade!

Åsa Almgren
asa.almgren@brukshundklubben.se
ledamot i SBK utskott Hundägarutbildning

Arbetar på: 
Burgårdens (August Kobbs) gymnasium, Naturbruk
tele: 070-244 77 92
Göteborg

mailto:asa.almgren@brukshundklubben.se

