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Syfte 
Att beskriva BAS-utbildningen av nya instruktörer. 

Förkunskapskrav 
Godkännande från avdelningen/rasklubben eller motsvarande.  

Avdelningen beslutar om eleven anses ha tillräckliga förkunskaper. Praxis för att bli antagen 

på utbildningen är dock att man gjort minst en termin som aspirant. 

Mål  
 Blivande instruktörer ska få en teoretisk och praktisk grund för att på ett förtjänstfullt sätt 

kunna leda SHK-kurser.  

 Efter basutbildningen är instruktören utbildad för att leda kurser i valp – och 

vardagslydnad, samt har en grund för vidareutbildning i andra grenar.  

Kursens mål är därför att instruktören: 

 Har god kunskap om att stötta och leda en grupp hundägare 

 Kan se till varje individs, såväl hundägare som hund, nivå och behov 

 Har god förmåga att motivera och entusiasmera kursdeltagare  

 Kan planera och genomföra en kurs  

 Har god förmåga att lära ut grundläggande vardagslydnadsmoment såsom 

följsamhet, kvarstannande, inkallning och god koppelvana – med störningar. 

 Kan ge råd om ”hundhållning” i hemmet och samhället, lämpliga aktiviteter och 

förebyggande hälsovård 

 Kan hjälpa hundägare med vanliga problembeteenden 

 Har god kunskap i inlärningsteori hos hundar 

 Har god kunskap om hundens utveckling, fostran och signaler 

 Har kännedom om de centrala kursplanerna i valp- och vardagslydnad 

 Har kännedom om SHKs organisation 

 Har kännedom om lagar och förordningar som rör hundhållning 

 Har kännedom om hundens ursprung, olika rasgruppers egenskaper, mentalitet och 

fysiologi 

Kursplan 
10 utbildningsdagar fördelade på 5 helger, varav en helg för examination. 

Under utbildningen varvas teori och praktik. Den praktiska delen sker till stor del på 

lokalavdelningen, där elevinstruktören med handledning ska hålla kurs i valp-vardagslydnad i 

nära anslutning till utbildningen. 

Mellan utbildningshelgerna ska kurslitteraturen läsas och tillfälle att diskutera den samt 

erfarenheterna från lokalavdelningen ska ges på utbildningsdagarna. 
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Kurslitteratur 
Yrsa Franzén-Görnerup ”Valpvardag” och Kenth Svartberg ” Bra relation” 

Examinationskrav 
 Närvaro på samtliga kursdagar.  

 Ha deltagit som elevinstruktör i en valp- eller vardagslydnadskurs i nära anslutning till 
utbildningen eller ha motsvarande kunskaper 

 Ha läst kurslitteraturen 

 Utföra följande examinationsuppgift:  

Presentera en detaljerad kursplan för valp- eller vardagslydnadskurs. Denna ska 

innehålla mål, tidsplan, schema med innehåll vid varje kurstillfälle, teoriförslag och 

förslag på praktiska övningar. Några av dessa övningar ska visas praktiskt på 

examinationen. 

Utfärdare 
UBK 

Godkänd av CS 2010-12-12 

 


