
Välkommen att utbilda dig till instruktör i Svenska Hundklubben! 

Kursen är för dig som är intresserad och vill engagera dig som instruktör i ett givande och roligt 

hundsammanhang. I den här BAS-utbildningen får du grundläggande kunskaper och verktyg så att du 

kan hålla egna kurser. Det finns även möjlighet att fortsätta att utbilda sig genom fortsättningskurser, 

eller att som redan utbildad instruktör uppdatera och få ny inspiration. 

Huvuddelen av den praktiska BAS-utbildningen genomförs på någon av Hundklubbens 
lokalavdelningar som aspirant där erfaren instruktör är din handledare. I kursen ingår en gedigen 
palett med kunskap om inlärning, beteendekunskap och etologi, ledarskapsteori, TSB-modellen av 
Kenth Svartberg, kännedom om Svenska Hundklubben och hur en kurs planeras.  

Mer information om kursupplägget finns även på svenskahundklubben.se 

Kort om kursens upplägg 

Utbildningen startar i Bastmora den 23–24 februari med kynologi, hundens språk, mentalitet, 

instruktörsrollen och presentation av examinationsuppgiften. Tommy Holmertz, Ingrid Tapper och 

Ing-Britt Sannel är instruktörer. 

Andra tillfället är den 31 mars i Uppsala. TSB-modellen, instruktörsrollen samt de kommande 

instuderingsuppgifterna förklaras. Jan-Lennart Andersson, Ing-Britt Sannel samt Ingela Andersson är 

instruktörer. 

Tredje tillfället är den 18–19 maj. Under lördagen i Eskilstuna handlar kursen om foder, 

vaccinationer, regler och förordningar. Frida Arnlund, Kicki Samuelsson är instruktörer. Söndagen 

hålls i Västerås och handlar om hur man lägger upp en valpkurs och en vardagslydnadskurs. Annika 

Skoog är instruktör. 

Fjärde tillfället den 16 juni, förläggs utbildningen i Klockrike och instruktör är hundcoachen Johan 

Andersson. 

Tillfälle fem, den 18 augusti i Klockrike med Johan Andersson, en fortsättning på 16 juni. 

Tillfälle sex, den 8 september är deltagarna instruktörer och förevisar sin valpkurs och 

vardagslydnadskurs. Utbildningskommittén (UBK) och Ing-Britt Sannnel är ansvariga för denna dag. 

Tillfälle sju den 20 oktober, är det dags för kursexamen och opponering. UBK och Ing-Britt Sannel 

ansvarar för dagen. 

Litteratur ”Bra Relation” av Kenth Svartberg, samt ytterligare kurslitteratur ingår i avgiften för 

utbildningen som är 5 400 kronor. 

Anmälan görs till ubk.ordf@svenskahundklubben.se 

Välkommen med din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 31 januari 2019. 
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