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Hej! 

Nu är årsmötena klara och klubbfunktionärer är omvalda eller nyvalda. Snart dags för kursstarter. På 
många klubbar har man det kärvt med ledarbemanningen. Ideella föreningar är inte enkla att driva … 
Kanske måste man på en del klubbar göra omstarter i utbildningsverksamheten … 

I min klubb - Ronneby Brukshundklubb - ska vi pröva den nya 20-tim Medhjälparutbildningen efter 
Arbetsplan LEDARutbildning, så att våra nya medhjälpare blir uppdaterade på kursmaterialet och 
vad det innebär för dem att vara en av ledarna på en allmänlydnadskurs. Detsamma görs i Burlövs BK 
i Skåne av Stefan Mårtensson och klubbens HU-kommitté. Där beslutade man under 2010 att helt följa 
AL-konceptet och medhjälparutbildningen är en följd av det beslutet. 

 Kolla gärna innehållet och upplägget i arbetsplanen på 
http://www.sripublication.se/SRIart2010/Apl_LEDARutbSteg1.htm. Där kan du läsa hela arbetsplanen. 
Kanske kan den vara en inkörsport till förändring eller komplettering av kursverksamheten även i din 
klubb? Arbetsplanen är gratis. Du kan också kopiera den direkt från hemsidan. 

Utbildningen bygger på att din klubb är intresserad av att använda koncept ALLMÄNLYDNAD i era 
allmänlydnadskurser dvs. Bok med DVD + Arbetsplan 1 Grundutbildning + Frågebatteri till alla i kursen 
– ledare och deltagare. I Ronneby BK har vi gjort så under många år och det fungerar mer än utmärkt.  

Så här ser AL-konceptets ”ingredienser” ut: 

            B&U-häftet kostar 60 kr  

Detta använder vi i Medhjälparutbildningen tillsammans med träningshäftet Barn&Unga tränar hund, 
som är ett utmärkt hjälpmedel för ledare, när de kort ska förklara hur man ska säga och göra praktiskt 
vid olika övningar. Det häftet borde faktiskt alla instruktörer ha … några sidor finns exponerade på 
http://www.sripublication.se/SRIart2010/BarnUngaOvnbok.htm  

Vill du veta mer?   

Ring Inki 0457 - 230 09                       
eller e-posta till Inki Sjösten inki@sripublication.se                                                             
eller Stefan Mårtensson stefan@sripublication.se 

Välkomna till samarbete med oss! 
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