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SBK-instruktör bruks-/tävlingslydnad
Steg 2
Kursplan
Mål

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha mycket god kunskap att utbilda hundägare i
lydnadsmoment till och med elitklass i bruks och lydnad.
Steg 2 syftar till att, mot bakgrund av den erfarenhet som uppnåtts, utveckla deltagarna och fördjupa
kunskaperna inom coaching, tävlingspsykologi, hundkunskap, momentkunskap och problemlösning.

Innehåll:

















Pedagogik, coaching
Kursplanering
Besvärliga kursdeltagare
Hur sätta upp och arbeta mot mål
Vikten av att följa upp och tillföra ny kunskap
Repetition av språkmönster och frågeteknik
Repetition och utveckling av feedback
Momentkunskap, fördjupning, störning, uthållighet
Välj ut de fem mest komplexa momenten
Gå igenom erfarenheter och ny modeller
Fallgropar i störningsträning
Kedja beteenden kopplat till uthållighet
Problemlösning, ominlärning
Inventera olika typer av problem som deltagarna har erfarenhet
från de utbildningar som hållits
Klargör inlärningstekniska felaktigheter, otydliga signaler
oönskade kriterier, brist på målbild
Ominlärning, vad innebär det, hur görs det?
Tävlingsträning, tävlingspsykologi, bedömning
Lägg upp en plan för tävlingsträning utifrån egna hundar
Fokusera på enskild coaching mot elitnivå

5 tim

10 tim

15 tim

10 tim
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Coaching

Momentkunskap

Problemlösning

Tävling

Innehåll och omfattning
Kursen omfattar cirka 40 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.
Arbetsformer
Teoretiska genomgång och diskussioner, föreläsningar. Praktiskt arbete med med egna hundar och
projektekipage. Grupparbeten.
Förkunskaper
 SBK-medlem och aktiv i klubbverksamheten
 ha rekommenderats av styrelsen i sin lokalklubb
 ha genomgått SBK:s instruktör bruks-/tävlingslydnad
 ha verkat aktivt som instruktör under minst två år
 ha tävlat med egen hund upp till elitklass bruks eller lydnad
 agera som 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 2
För att erhålla certifikat som SBK-instruktör bruks/tävlingslydnad gäller:
 närvaro under minst 80 % av utbildningen
 ett gott pedagogiskt förhållningssätt
 genomförda och redovisade arbeten
 att deltagaren är godkänd i samtliga uppgifter
Kursledare
SBK-lärare bruks-/tävlingslydnad
Examinator
Kursledaren
Kurslitteratur
Se lärarhandledning

