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SBK-instruktör bruks-/tävlingslydnad steg 1
Kursplan
Mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha god kunskap att utbilda hundägare i lydnadsmoment
till och med elitklass i bruks och lydnad.
Utbildningen syftar till att deltagarna ska utvecklas såväl i den pedagogiska rollen som instruktör som
i det egna hundkunnandet. Vidare ska deltagarna stimuleras till att på ett aktivt sätt söka kunskap
och utbyta erfarenheter med varandra inom respektive kompetensområde.
Innehåll:















Coaching, tävlingspsykologi
Belöningsträningens grunder, utveckling av belöningsintresse
och belöningskontroll
Grundförutsättningar för inlärning, aktivitetsnivåer, stimuluskontroll
(ordkunskap)
Inlärningsteori
Hur inventering av ekipagens färdigheter kan göras
Målbild och kriterieplaner för moment
Belöningsträning lydnadsmoment
Kedja från delar till hela moment
Stadga, störning och uthållighet
Tävlingsträning
Uppletande av föremål, budföring, skotträning
Regler och bedömningsprinciper
Kommendering, förbereda sig inför tävling
Kursplanering

6 tim
10 tim

9 tim

28 tim
6 tim

6 tim

Innehåll och omfattning
Kursen omfattar cirka 65 studietimmar á 45 minuter och kan ges som kvällskurs eller över ett antal
helger. Till detta kommer hemuppgifter som utförs mellan kurstillfällena. Kursens centrala innehåll
sammanfattas i fyra moduler.

Inlärning

Belöningsträning

Coaching

Momentlära
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Arbetsformer
Teoretiska genomgång och diskussioner, föreläsningar. Praktiskt arbete med med egna hundar och
projektekipage. Grupparbeten.

Förkunskaper
 SBK-medlem och aktiv i klubbverksamheten
 Rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb
 Genomgått SBK:s Grundmodul
 Verkat aktivt som assistent/hjälpare inom SBK:s hundägarutbildning inom den senaste
tvåårsperioden vid minst två kurser
 Tävlat och uppnått godkänt resultat i bruks högre klass, eller andra pris i lydnadsklass 3
 God allmänlydnad på egen hund
 Vara en god förebild för andra hundägare
Medlem som inte har tävlingsmerit, kan i mån av plats delta i utbildningen.
Efter godkänt examensarbete tilldelas intyg istället för certifikat. När tävlingsmerit uppnås erhålls
certifikat.

Certifiering som SBK-instruktör bruks/tävlingslydnad 1
För att erhålla certifikat som SBK-instruktör bruks/tävlingslydnad gäller:
 Närvarat under minst 80% av utbildningen
 Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt
 Ha uppnått samtliga utbildningsmål
 Ha genomfört och redovisat projektarbete
 Vara godkänd i samtliga uppgifter
 Medlemskap i Svenska Brukshundklubben
 Samtliga förkunskapskrav uppfyllda
 Uppnått kraven som godkänd SBK-instruktör bruks/tävlingslydnad
 Tränat och tävlat med egen hund och uppnått minst godkänt resultat i högre klass bruks eller
ha tränat och tävlat med egen hund till minst 2:a pris i lydnadsklass 3.
Kursledare
SBK-lärare bruks-/tävlingslydnad
Examinator
SBK - lärare
Kurslitteratur
Presenteras under varje avsnitt

