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Arbetsplan för
LEDARutbildning

Ämneslärare
Kunnig person inom de olika ämnes-
områdena.

Arbetssätt
Studiecirkel vid träffarna. Teoretiskt
och praktiskt hemarbete mellan
träffarna.

Det är viktigt att arbetsplaner till
AL-boken används, liksom Fråge-
batteriet, så att ledaren får teoretisk
erfarenhet att svara på frågor.

OBS! Deltagarna kan ha skaffat sig
vissa kunskaper/färdigheter i förväg
och då kan man bara repetera och
ev. förkorta utbildningstiden.

Krav på deltagarna
- Godkänd av klubbens beslutsfat-
tare som lämplig person att verka i
klubbens utbildningsverksamhet.

- Intresserad av att träna egen hund
för bibehållande av färdigheter
enligt SBK:s Allmänlydnadspass.

- Gärna intresserad av att träna
hund mot tävlande (i bruks,
lydnad, agility, rally mm).

- Deltagare, som tävlar bruks kan
ev. prioriteras om det är klubbens
policy.

- Deltagaren ska vara väl förtrogen
med klubbens kursmaterial eller
beredd att bli det.

- ...................................................

Mål för deltagaren
- Ledaren ska tillsammans med
ansvarig instruktör kunna hålla valp-
grund- och fortsättningskurser i
allmänlydnad
- Få ytterligare kunskaper/färdighe-
ter i praktisk allmänlydnadsträning
- Stabila färdigheter (AL-passet)

Mål för klubben
Ledaren ska efter denna ledarut-
bildning (Steg 1) tillsammans med
ansvarig instruktör hålla valp-grund-
fortsättnings- eller AllAktiv-kurs.
Ledaren får/tar de arbetsuppgifter
som passar och efterhand som
erfarenheterna ökar kan ansvaret
för kursens genomförande öka.

Kursarrangör
Klubb, några klubbar tillsammans
eller distrikt.

Kurstid
Cirka 20 tim t.ex.
5 kvällar eller
startkväll + 2 dagar
+ Sfr:s Ledarutbildning gärna före
nästa utbildningssteg.

Kursledare
Instruktör efter klubbens bestäm-
mande.
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Kursmaterial
- Arbetsplan LEDARutbildning (g)
- Bok + DVD ALLMÄNLYDNAD
- Barn&Unga tränar hund
- Utbildningsprogram (alla övningar
finns där) eller Arbetsplan 1
- Frågebatteri
- Häftet Målbildsträning 2011 (g)
- Protokoll Mentalbeskrivning Hund
(MH) och Valp (MV)
- Protokoll Mentaltest (MT)
- Dressyrpolicy - utskrift
- SRI:s förlagskatalog för kurs-
presentationer (g)

 OBS! Kurspaket ”LEDARE” med
  ovanstående innehåll kan beställas
  hos Inki för 270 kr/deltagare + porto
  inki@sripublication.se

-- När, var och hur tränas ”sagt ord
gäller” dvs. dominans i kurser?

- Enkla råd om hur vi bör agera som
ledare vid kursens
+ individuella övningar
+ parövningar resp.
+ gruppövningar.

-- Träning av allmänlydnad enligt
B&U-häftet ur ledarperspektiv

- Kopplingen mellan träning och
mentalitet - anpassning till hunden

- Hur kollar vi mentalitet när en ny
kursdeltagare kommer med sin
hund?

Mentalitet
- Genomgång av MV - Mental-
beskrivning Valp, MH- Mental-
beskrivning Hund och  MT-Men-
taltest (ev. av klubbens RUS)

Övrigt
- Lagar och förordningar om hund

- Ev. genomgång av bruksgrenarna
och vilket näsarbete därifrån som
ingår i klubbens allmänlydnadskur-
ser

Utvärdering
Efter varje LEDARutbildning görs
en utvärdering avseende vad som
kan förbättras till nästa kurs.

Kursbevis
Enligt klubbens bestämmande
Se sid. 10!

Kursinnehåll
Klubben
- Om klubben och dess verksam-
het och funktionärer i olika sektorer
och kommitéer
- Kursupplägg och kursmaterial
- SBK:s dressyrpolicy
- Att vara ledare i en ideell
förening - glädje och ansvar
- Att föregå med gott exempel
- Det viktiga i att alla gör ungefär
lika i kurserna
- Vad är kvalitet? Policy?

Hundkunskap
-- Inlärning om hur ORD kopplas
till målbild. Förklaringsmodell.
-- Insikt om inlärningsförloppet
från ORDinlärning till ”sagt ord
gäller”
(g) = gratis från SRI Publication AB. Frågor? Kontakta Inki på inki@sripublication.se
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1. Kursstart utan hund - Om klubben och dess verksamhet
och funktionärer i olika sektorer
och kommitéer. Vem är vem och
vad gör alla?

- SBK:s dressyrpolicy - Utskrift
delas ut - var finns den?

- Om att vara ledare i en ideell
förening - glädje och ansvar.

- Fördelen för klubb, deltagare och
ledare av att alla ledare/instruktörer
håller ungefär likadana kurser

- Att föregå med gott exempel.
Vad gör man för speciellt då?
Diskussion.

- Lagar och förordningar om hund.
Var finner vi dessa? Finns en pärm
på klubben? Behövs en så´n?

- Allemansrätt. Tänk på markägar/
jakträttsinnehavares godkännande
vid av klubben arrangerad träning?

- Hur lär jag mig? Fyll i på nästa
sida och jämför era svar!

Ansvarig: ......................................

Presentationer
Kursledare - Lärare - Deltagare
Kursmål
Kursmaterialet delas ut och
”genombläddras”
Kursinnehåll + listas egna önskemål
som tas upp i mån av tid
Studiefrämjandet

Tider för utbildningen fastställs -
Totalt 20 tim är fördelade på 5
träffar om 4 studietimmar.

Ändra denna arbetsplan så att den
passar klubb och deltagare!

Om klubben
Utbildningsansvarig berättar
övergripande om klubbens kurs-
system och regelverk kring
kurserna
- Kurssystem i detalj
- Visa kursmaterialet för alla kurser
- Instruktörsrekrytering
- Instruktörsträffar
- Kompetensutveckling
- Ev. ersättningar för att hålla kurs
- Klubbstugan, nycklar mm
- Kökets funktion, vem fixar fika,
vad kostar det, var finns grejerna
- Ev. redovisning av kökskassan
- Nycklar till klubbstugan
- Belysning
- ..................................................
- ...................................................

Hemläxa under utbildningen
* Läs noga igenom B&U-häftet!
* Öva med egna hunden de öv-
ningar som finns i B&U-häftet!
* Öva enligt AL-passet!
* Läs igenom denna arbetsplan och
gärna även berörda delar i AL-
boken och i Arbetsplan 1.
* Läs de papper som delats ut!
* ..................................................
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Lärstilar kring hundträning
Fyll i nedanstående!
(1 =  lite. 5 = mycket).

Jag har lärt mig (lär mig)
träna hund ...

1. ... genom att läsa ”alla hundböcker”
hemma i lugn och ro.
   1_____2_____3_____4_____5

2. ... genom teoretiska resonemang
på klubben. Jag frågar ofta.
   1_____2_____3_____4_____5

3. ... genom praktiska övningar. Jag
ber att få se hur det ska se ut.
   1_____2_____3_____4_____5

4. ... genom att lyssna i lugn och ro
till en som talar. Jag tänker.
   1_____2_____3_____4_____5

5. ... genom att se på bilder (video,
illustrationer). Jag funderar.
   1_____2_____3_____4_____5

6. ... genom att tala med ledare och
deltagare i gruppen. Vill höra olika
åsikter.
   1_____2_____3_____4_____5

7. ... genom att reflektera och ana-
lysera vad andra sagt.Tar tid på mig
innan jag prövar.
   1_____2_____3_____4_____5

8. ... genom att träna metodiskt - steg
för steg. Det ”måste bli rätt”
   1_____2_____3_____4_____5

9. ... genom att ta ställning fort och
spontant och pröva det någon sagt.
   1_____2_____3_____4_____5

10. ... genom att arbeta snabbt och
gärna chansa. Rättar till misstagen
senare ....
   1_____2_____3_____4_____5

Grupparbete:

Jämför två och två hur ni fyllt i!
Hur lika eller olika är ni?
.........................................................
......................................................
.........................................................
......................................................

Hur skulle du själv vilja förbättra
ditt lärande? Samtala två och två!
..........................................................
......................................................
.........................................................
......................................................
.........................................................

Hur kan kunskapen om det egna
lärandet användas när vi ska vara
kursledare? Samtala alla!
.........................................................
......................................................
.........................................................
......................................................
.........................................................
......................................................
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2. Träff med hundar

Datum:   ..../....  ..........

Ansvarig: ......................................

Samtala om
Kursdeltagare kan komma till kurs
med en hund som de inte riktigt
”klarar av” - styrkemässigt. Själv-
klart tar ansvarig instruktör tag i
denna problematik men det kan vara
bra att redan nu diskutera hur man
kan tänka och vad man ska säga
när det ”strular” för folk - dvs. när,
var och hur tränas ”sagt ord
gäller” dvs. dominans i kursen.

Utgå från att kursdeltagaren ska
kräva att hunden ska sitta stilla vid
vänster sida. Det är en ofarlig men
effektiv dominansövning.

Instruera/öva så här två och två
(se även Arbetsplan 1 övn. G5):
- Säg SITT + BRA till hunden
- Var sedan tyst
- När hunden otillåtet reser sig eller
reser sig efter störning framför
hunden ... (hunden ska resa sig för att lära
sig vad som händer om den reser sig innan
föraren sagt SLUT)
- ... var fortsatt tyst och drag
långsamt uppåt/bakåt så hunden
åter hamnar i sittande ställning.
- När hunden sitter ges en godbit
under fortsatt TYSTNAD
- Upprepa skeendet max fyra ggr
med allt enklare störningar så att
hunden lyckas sitta kvar. Hunden
ska acceptera förarens order om
passivitet och förbli passiv.

Träning två och två
- Välj varje gång någon/några
övningar i B&U-häftet.
- Instruera och öva att vara både
ledare och kursdeltagare.

Inlärning/
målbildsträning

Genomgång
Se tillsammans i AL-boken sid 33-
41, så att inlärningsförloppet från
ORDinlärning till ”sagt ord gäller”
blir ordentligt förstått och kan sägas
enkelt till kursdeltagare när det
strular till sig för dem - och det gör
det allt som oftast ...

Läraren visar och instruerar
hur ORD kopplas till målbild.
Följ inlärningsordningen enligt AL-
boken sid. 33-39 från förövning till
ORDinlärning!

Välj ett helt nytt ORD (”gurka”)
och välj vad hunden ska göra när
den hör detta helt okända ord.
T.ex. kan hunden från sittande
ställning lägga sig ner eller från
stående lägga sig ner eller annat
skifte.

Öva två och två
där en agerar ledare och en kursdel-
tagare.
   Välj ett för hunden okänt ord och
den kroppsrörelse som tros vara
lämpligast/enklast för hunden
(troligtvis från sittande till liggande
ställning).
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3. Träff med hundar

Datum:   .... / .... .........

Ansvarig: ......................................

Vi gör så här:

Genomgång
av MV - Mentalbeskrivning
Valp, MH - Mentalbeskrivning
Hund och MT - Mentaltest (ev. via
klubbens RUS) samt MV - Mental-
beskrivning valp

Försök lära er de olika benäm-
ningarna (se nästa sida) och
använd dem när ni ska tala med
kursdeltagare.

Se tillsammans eller enskilt de tre
DVDerna MV, MH och MT.

Låt läraren berätta
om kopplingen mellan träning och
mentalitet - anpassning till hunden
och om vilka de vanligaste proble-
men är på en kurs. Fråga!

Vid kursstart gör vi en snabb
kontroll av hundens mentalitet
när de kommer första gången med
hund. Se spalten bredvid!

Genomför denna kontroll
med gruppens hundar en och en.

Fyll i ”protokollet” på nästa sida
och samtala efteråt om vad som kan
vara plus och minus med denna
hund i en kurs.

1. Hantering. Låt föraren lyfta
hunden ur bilen. Studera hur hunden
upplever det!

2. Socialitet. Låt ekipaget gå fram
till den tysta gruppen. Föraren är
också tyst. Hunden får göra som
”den själv vill” dvs. dra, hoppa mm.
Se bara på hunden!

3. Socialitet. Efter 20-30 sek
hälsar gruppen på hunden genom att
sätta sig ner och klappa och tala
med den. Ev. vända bort huvudet
om hunden är osäker osv.

4. Samarbetsförmåga. Förare och
hund placerar sig 10 m från gruppen
och föraren genomför fyrklöver-
aktiviteterna med sin hund.
- Social samvaro (hunden klappas
och smeks och talas vänligt till).
- Jaktlek. Kopplet hålls av ledare
medan föraren rullar en boll i sidled
kort sträcka. När/om hunden tar
den rullas andra bollen åt andra
hållet. Ev. kan hunden lämna en boll
för att få den andra rullad. Anpassa!
- Kamplek. Mjuk trasa dras på
marken. Hunden får ta tag i den och
dragkamp inleds enligt hundens lust.
Efter kort stund sägs loss och
hunden erbjuds godbit i utbyte mot
trasan.
- Mat/godis. Hunden erbjuds två
sorters godbitar av ”okänd” person.

5. Anpassningsförmåga/
Passivitet. Förare + hund står stilla
i 1 minut. Inget sägs till hunden.
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Datum: ..../.....  .............

Hundens namn: .......................................... Hundens ålder: .....................

Fyll snabbt i protokollet direkt efter att varje hund hanterats enligt föregå-
ende sida! Kopiera gärna upp ett protokoll (denna sida) per hund!

Föraren kan även fylla i för sin egen hund - intressant att jämföra sina egna
uppfattning med andras, som inte känner hunden.

1    Ej önskvärd kvalitet.      10  Önskvärd kvalitet.

Ringa in!

Socialitet 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Soc.självkänsla 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Samarbete 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Aggressivitet 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Hanteringsvana 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Dominans 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Aktivitetsnivå 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Passivitet 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Miljökänslighet 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Fyrklövern:
Social samvaro 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Jaktlek 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Kamplek 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
Mat 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

När alla gruppens hundar analyserats går vi in och sammanfattar vad vi sett
och vad vi vill berätta för varandra.

Läraren förklarar ytterligare hur man kan tolka olika saker man ser.

Berör begreppen:
Farliga, rädda, friska/sjuka hundar. Problemförare.
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3. Träff med hundar

Datum:   .... /....   .........

Ansvarig: ....................................

Parövningar
Ex. Ordet LIGG enligt B&U-häftet
sid 18 + DVD
Två och övar med en hund i taget
1. Föraren belönar själv
2. Medhjälpare belönar (se DVDn)
Berätta noga att föraren ska säga
LIGG, vänta några sekunder innan
hunden hjälps ner och får höra ordet
BRA. Dåååå lägger medhjälparen
godbit mellan hundens framben. SLUT
och hunden får resa sig.
   Agera både förare och medhjälpare,
så ni vet hur det känns att vara kursare.
Använd ev. nytt kommandoord för
läggandet - då blir det mer
likt en kursdeltagare som övar ...
3. Öva inkallande med ”viltstörning”
- använd MH-banans el-hare!

Gruppövningar
Ex. Utb.pr övning G2 sid 29.
Mingel - ordet KOM.
Berätta noga för gruppen hur förar-
na ska säga KOM när hunden ser åt
en annan hund. De ska stanna upp
och ev. hala in hunden om den inte
kommer självmant. Sedan säga BRA
snabbt och sedan belöna först socialt
i minst 10 sek och sedan med något
annat ur fyrklövern.
Kontrollera hur förarna agerar och
hjälp dem förbättra sitt agerande.

Öva att agera i olika roller
- Ledare som instruerar
- Kursdeltagare som tränar
- Medhjälpare till kursdeltagare

Övningsledare

Ge enkla råd om hur vi bör agera
som ledare vid
* individuella övningar
* parövningar resp.
* gruppövningar

Individuella övningar
Ex. Fyrklövern sid 8-9 i B&U-häftet
Övning I2 i Utbildningsprogr.

Alla får öva att visa med sin egen
hund
- socialt samspel
- jaktlek med två bollar
- kamplek
- ge godis

Genomgång
tillsammans om vad som var bra
och vad som kunde ha gjorts bättre.

Diskutera
Vad kan man säga till kursdeltaga-re
när de ifrågasätter det vi säger?
Vilka är de vanligaste ”felen” vid
fyrklöveraktiviteterna?
......................................................
......................................................

OBS! På den ”riktiga” kursen, görs
detta av ansvarig instruktör men det
kan vara kul att pröva.

Pröva ev. även andra övningar ur
B&U-häftet! Diskutera kring att va-
ra ledare utomhus under övningarna!



10

Genomgång av bruksgrenarna och
vilket näsarbete därifrån som ingår
i klubbens allmänlydnadskurser.

Läs om de grundläggande övningar-
na i AL-boken och även i referens-
litteraturen från klubbens bibliotek.
- SPÅRHUNDEN, SÖKHUNDEN
- UPPLETANDE av föremål
- RAPPORTHUNDEN

Se och samtala om inlärning och
träning i
- DVD Appellklass Spår
- DVD Appellklass Sök
- DVD Uppletande av föremål och
”översätt” till mental aktivering.

Se igenom övningarn i Utbildnings-
programmet  betr. näsaktivering!

Uppletande av föremål
ingår som moment i alla bruks-
grupperna. Momentet är kul för de
flesta hundar (som kan apportera).
Behöver inga stora ytor utan kan
tränas ”överallt”. Se övning G7 i
Utbildningsprogrammet!

Rapport
Se Utbildningsprogram övning G9.

Lydnadsmomentet Budföring finns
noga beskrivet i boken BRUKS-
LYDNAD. Se även B&U-häftet.

Agility och Rallylydnad
Berör kort hur dessa aktiviter
bedrivs i klubben. Visa ev. kursma-
terial - t.ex. Rallyhäftena.

Avslutning
Deltagarna fyller i Utvärderingen -
se nästa sida.

Samtala om
- nyttan av denna utbildning inför
kursarbetet
- om framtida utbildningar som finns
inom hundägarutbildning, tävling och
mentalitet - på klubben - i distriktet -
i landet.

Kursbevis
Finns för kopiering
på Inkis hemsida
Tryck på
Ledarutbildningar

Lycka till!
www.sripublication.se

5. Träff utan hundar

Datum:   .... /....   ........

Ansvarig: ......................................

Spår
De som gått appellkurs i spår kan
lite om spårning och det är oftast
tillräckligt för att hjälpa kursare med
spårningen i allmänlydnadskurserna.

Sök
Försök komma med på någon
sökträning för att agera figurant och
förstå hur söket fungerar. Sedan
kan tävlingshundens sök lätt över-
sättas till mental aktivering enligt
Utbildningsprogram övning G8.
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Datum: …… / ....  ............

Namn: ……………..………..........….
Tel.nr. ........../...................................

Kurs: ……………...…........….....……
Ledare: …………........…………....…
(Besvara genom att ringa in siffra.
1 är lite/negativt och 10 är mycket/positivt)

UTVÄRDERING

Framtiden

Känns det positivt att börja vara
medhjälpare?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Hur lätt kommer du att ha att prata
med kursdeltagare?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Kan/vill du visa med din hund?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Om framtiden i klubben:

Behöver du hjälp med att behålla
färdigheterna i AL-passet?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du intresserad av ämnet
mentalitet och funderar på
ytterligare utbildning kring det?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Tror du att du kommer att vilja
fortsätta att utbilda dig som ledare
i klubben?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du intresserad av brukstävlande?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du intresserad av att tävla
lydnadsklass?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du intresserad av agility?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du intresserad av rallylydnad?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du nöjd med utbildningen?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Är du nöjd med ansvariga ledare?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Lärde du känna övriga deltagare?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Har du läst i kursmaterialet före varje
sammankomst?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Hänger teori och praktik samman
för dig?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Fungerar allmänlydnaden för din
hund hemma?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Vet du mer om hur du ska träna din
hund efter denna utbildning?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Jag är intresserad av följande andra
aktiviteter på klubben: ...................
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GRUNDutbildning
i allmänlydnad för ALLA hund-
ägare oavsett slutmål
6-10 träffar (cirka 20 - 30 tim)
Kurslitt: Bok ALLMÄNLYDNAD
+ DVD + Arbetsplan VALPkurs,
Arbetsplan 1 eller Utb.program

Arbetsplanerna är utarbetade
av Inki Sjösten

SRI Publication AB

  Hundägarutbildning

Kurs Lydnadsklass I-II
Kurslitt.: TÄVLINGSLYDNAD +
DVD + Arbetsplan 3.
Mål: Kunskap om tävling samt
inlärning av ORD och moment i
Lydnadsklass I-II

FORTSÄTTNINGskurser
             allmänlydnad/aktivering
             8  träffar  (cirka 24 tim)
              Bok ALLMÄNLYDNAD/
             DVD + Apl 2
               resp. Apl AllAktiv

SÖK * Uppletande
Kurser för tävling
eller aktivering

Bok resp.
häfte med

bifogad DVD

RAPPORT
Kurs för tävling eller aktivering
Litteratur:
RAPPORTHUNDEN

Kurser med komplett kursmaterial

Tävlingslydnad 2
Lydnad III-Elit

08-2012

Bok
BRUKSLYDNAD
med DVD
AKL lydnad

DVDer för träningsgrupper

Tävlingslydnad 3
Lägre-Elitklass

bruks
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BRUKS - appellklass spår, sök resp. rapport
                            Appellklasskurs 2 terminer
                          2 x 8  träffar  (cirka 50 tim)
                                                 Arbetsplan AKL

Bok/DVD
SPÅR/

SÖK/RAPPORTHUNDEN

Rallylydnad
Nybörjarklass
8 träffar (cirka 24 tim)
Arbetsplan för grundut-
bildning.

Rallylydnad
Forts.klass
8 träffar
(cirka 24 tim)
Arbetsplan forts.kurs


