Minnesanteckningar från två KUL träffar
Jönköping 8/5 och Lenhovda 15/5
Antal deltagande klubbar: 18 klubbar
Skillingaryd Attila Bk, Aneby Bk, Forserums Bk, Tranås Bk, Jönköpings Bk, Höglandets Bk,
Värnamo Bk, Smålandsstenar Bk, Växjö Bk, Nybro Bk, Ljungby Bk, Åseda-Lenhovda Bk,
Emådalens Bk, Kalmar Bk Torsås Bk, Älmhult Bk, Lesseboortens Bk, Tingsryds Bk.

Nya utbildningar: SBK har en ny utbildning, specialsök. Jessica Krafft går nu utbildning till Lärare i
Specialsök.
Carina Andersson och Annelie Damberg har gått utbildning SBK Lärare problemhund. Man har
haft en utbildning i allmänlydnads steg 2 ( mot problemhund ) och det planeras en till under hösten
i Jönköping.
Småland har tre nya SBK Lärare Allmänlydnad. Susan Linderos, Lotta Asp ( Växjö Bk ) och Maria
Sonesson ( Tingsryd Bk ) . Även Catja Paulsson är nyutbildad lärare men då Ingelstads
Naturbruksgymnasiet betalar hennes utbildning kommer hon att verka som lärare mest där.
Pussla ihop din hund - kortkurser eller s.k. kurser i "moduler"
Vi pratade om att det är bra att ha delar som folk kan gå, då väljer de hellre det än att gå en hel
kurs. Även att det underlättar för instruktörer som kan hjälpas åt att ta varsin del.
Kortkurser är bra för ”hejsan hoppsan" hundarna.
Liza från Kalmar Bk berättade om 10 månaders kurs som kostade 2800 kr. ett sätt att hålla kurser
under lång tid. En hel del gör deltagarna själva men får med jämna mellanrum hjälp av instruktör.
Försök fånga medlemmar med ”det” tidigt som har potential till att så småningom bli bra
instruktörer.
Vi måste värna om brukshundklubbarna och bruksarbetet.
Vidareutveckling i klubbarna: spår, sök och rapportinstruktörer. En utbildning man kan göra på
distans om man vill.
Man tar ansvar själva och redovisar sedan för sin lärare som är handledare.
Distriktet erbjuder fortfarande gratis grundmodul och ALI-instruktörsutbildning för en person i varje
klubb. Vi skickar ut igen den infon igen så att klubbarna kan anmäla.
Vill man anmäla sig ska man skicka in anmälan via distriktets blankett med tillägg att de vill gratis
utbildning.
OBS! om man vill ha gratisutbildning så måste utbildningen gå i distriktets regi. En ALI-utbildning i
distriktets regi er bjuds varje år med start i januari.
Uppdatering av äldre och vilande instruktör: Man kan gå grundmodul eller del av den om man
känner att man behöver det. Man kan även gå jämte på kurs, där en aktiv instruktör med
uppdaterade kunskaper är instruktör.
Om någon kommer från annan klubb kommer och säger att man är instruktör skall bevis på detta
visas. Bevis får alla utbildade instruktörer vid certifiering till SBK instruktör är en värdehandling och
det är alltid upp till instruktören att kunna visa på det.
Om inte bevis finns så borde den klubb som skickade vederbörande på utbildning ha detta i
styrelsedokument.

Fördjupad raskunskap 9-10 september Jönköping. Inbjudan kommer.
Inspirationsträff i november 26/11 tema mentalitet Jan Gyllensten.
Plats Värnamo Bk ( inomhushall )
Önskemål kom om att vi håller en inspirationsträff/helg om
problemhundar/rädda/okontaktbara/omotiverade.
Andra önskemål var tävlingsträning. Mona eller Anders Kjernholm kom upp som förslag på ledare.
Önskvärt i tid jan-feb. Vi undersöker dessa förslag.
Vi pratade lite om att HUS sektorn i distriktet tillsammans med Studiefrämjandet eventuellt kunde
göra en plats på Lernifay dit alla instruktörer hade tillträde. Där kunde det finnas förslag till
kursplaner och övningar som man kan ha på kurs.
Vi lovade att se om vi kunde ordna detta.
Hur belönar vi våra instruktörer?
Alla klubbar fick berätta om hur just ”deras” klubb gjorde.
Pengar till kurser med egen hund, ansöka om "morotspengar", kläder, presentkort, bok, julklapp till
alla aktiva i utbildningssektorn, milersättning, gå på kurser eller vidareutbilda sig, motsvarande 1/8
av kurspriset till utbildning, kläder eller utbildning, gratis fika, bjuder instruktörerna på ett pangkalas
en gång varje år, aktivitetsträffar, tova leksaker, fläta kamptrasor, föreläsningar och
inspirationsträffar, träna med egen hund för kända hundtränare, belöningssystem, håll en kurs så
får du gå en kurs gratis, poängsystem för de som håller kurs- 500 poäng för 9 timmar,
kurslitteratur.
Avtalsinstruktör tycker Kalmar är bra för då tar den personen hand om de kurser som ingen vill ha.
Alla var överens om att ge någonting är bra och särskilt i utvecklingssynpunkt. Det är inte alls
särskilt ofta det efterfrågas om direkta pengar utan mer känslan att man får ett tack från klubben
för att man hållit kurs.
Carina informerade om ledarutvecklingskurser under året. L2 27-28 oktober på Skillingaryd/Attila
(Jessica Krafft är ledare ) L1 22-23 september, 17-18 november. ( Carina är ledare )
Digitala listor - Carina informerar om att hon kan erbjuda e-listor för de som önskar.

Vi ställde frågan om klubbarna tyckte det var bättre med KUL träff på vardagskväll.
Och samtliga tyckte det var bättre än att ta helgdag.
Så vi fortsätter nog med att i framtiden ha dessa träffarna på vardagskvällar.

Tack från Smålandsdistriktets Hundägarutbildningssektor
Carina, Annelie, Jessica

