LÄRAREVENT 2018

Nu ä r det dags igen - Upp till femtio lä rare kommer att samlas fö r
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling tillsammans med
sakkunniga utbildare som har spetskompetens inom sina
respektive områ den.
Syfte med arrangemanget ä r att samla lä rare fö r att inspirera,
utbyta erfarenheter och utveckla kunskaper. Lä rarnas uppgift ä r
sedan att, i sina klubbar och distrikt, dela med sig av kunskaper i
olika typer av kurser och instruktö rsutbildningar.

PROGRAM OCH UNGEFÄRLIGA HÅLLTIDER
Fredag 5 oktober

•
•

Ankomst och incheckning efter 15.00
18.00
Middag
19.00
Fö relä sning Tä vlingspsykologi

Lördag 6 oktober

•
•
•
•
•
•
•

Frukost
08.30
12.00
13.00
15.00
15.30
18.00

Workshop I
Lunch
Workshop I
Fika
Fö relä sning/visning av Barmarksdrag
Middag

Frukost
08.30
12.00
13.00
15.00
15.30

Workshop II
Lunch
Workshop II
Fika
Avslutning

Söndag 7 oktober

•
•
•
•
•
•

Varmt välkommen önskar
Utskottet för Hundägarutbildning

NÄR

5 oktober kl.18.00 
7 oktober kl.15.30

VAR

AÅ kerby Herrgå rd, Nora

MEDVERKANDE

• Utskottet fö r
hundä garutbildning
• Svenska
Brukshundklubbens
utbildade Lä rare
• Specialiserade
utbildare/fö relä sare

KOSTNAD

Kursavgiften ä r 4975kronor.
I avgiften ingå r boende och
mat frå n fredag kvä ll till och
med sö ndag eftermiddag.
Fö r att ge alla lä rare i vå rt
avlå nga land samma
fö rutsä ttningar utgå r
reseersä ttning till samtliga
deltagare.

LÄRAREVENT 2018

Nu ä r det dags igen - Upp till femtio lä rare kommer att samlas fö r
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling tillsammans med
sakkunniga utbildare som har spetskompetens inom sina
respektive områ den.
Syfte med arrangemanget ä r att samla lä rare fö r att inspirera,
utbyta erfarenheter och utveckla kunskaper. Lä rarnas uppgift ä r
sedan att, i sina klubbar och distrikt, dela med sig av kunskaper i
olika typer av kurser och instruktö rsutbildningar.

PROGRAM OCH UNGEFÄRLIGA HÅLLTIDER
Fredag 5 oktober

Ankomst och incheckning efter 15.00
Middag
• 18.00
Fö relä sning Tä vlingspsykologi
• 19.00

Lördag 6 oktober

•
•
•
•
•
•
•
•

Frukost
08.30
12.00
13.00
15.00
15.30
18.00
19.00

Söndag 7 oktober

•
•
•
•
•
•

Frukost
08.30
12.00
13.00
15.00
15.30

Workshop I
Lunch
Workshop I
Fika
Fö relä sning/visning av Barmarksdrag
Middag
Fö relä sning friskvå rd
Workshop II
Lunch
Workshop II
Fika
Avslutning

Varmt välkommen önskar
Utskottet för Hundägarutbildning

NÄR

5 oktober kl.18.00 
7 oktober kl.15.30

VAR

AÅ kerby Herrgå rd, Nora

MEDVERKANDE

• Utskottet fö r
hundä garutbildning
• Svenska
Brukshundklubbens
utbildade Lä rare
• Specialiserade
utbildare/fö relä sare

KOSTNAD

Kursavgiften ä r 4975kronor.
I avgiften ingå r boende och
mat frå n fredag kvä ll till och
med sö ndag eftermiddag.
Alla kostnader fö r fö relä sare
och lä rare i samband med
workshops stå r
centralfö rbundet fö r.
Fö r att ge alla lä rare i vå rt
avlå nga land samma
fö rutsä ttningar utgå r
reseersä ttning till samtliga
deltagare.

LÄRAREVENT 2018

Workshops – praktiskt arbete med egen hund
Valfri workshop hå lls under lö rdagen och sö ndagen.
Du kan vä lja att delta i två workshops. I anmä lningsformulä ret
prioriterar du frå n 1 till 4, utifrå n vad du ä r mest intresserad av.
Lä s mer om lä rarna lä ngre ner.
Belöningsteknik
Specialsök
Skydd
Friskvård

Nina Roegner & Jenny Johansson
Susanne Kihl
Glenn Andersson
Britta Agardh

Kvällarna
Kvä llstid �inns mö jlighet att diskutera instruktö rsutbildning, trä na
hund och umgå s i puben.

Anmälan
Lä rare som visat engagemang fö r utbildningsverksamhet lokalt
eller regionalt under de senaste fem å ren ä r vä lkomna att anmä la.
Anmä lan gö rs av lä raren sjä lv på fö ljande lä nk:
www.sbkutbildning.se
Anmä lan ska vara styrkt av distrikt/klubb. Vid �ler anmä lningnar ä n
platser kommer prioriteringar att gö ras geogra�iskt i samrå d med
distrikt.
Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 3 september

Varmt välkommen önskar
Utskottet för Hundägarutbildning

NÄR

5 oktober kl.12.00 
7 oktober kl.15.30

VAR

AÅ kerby Herrgå rd, Nora

MEDVERKANDE

• Utskottet fö r
hundä garutbildning
• Svenska
Brukshundklubbens
utbildade Lä rare
• Specialiserade
utbildare/fö relä sare

KOSTNAD

Kursavgiften ä r 4975kronor.
I avgiften ingå r boende och
mat frå n fredag kvä ll till och
med sö ndag eftermiddag.
Alla kostnader fö r fö relä sare
och lä rare i samband med
workshops stå r
centralfö rbundet fö r.
Fö r att ge alla lä rare i vå rt
avlå nga land samma
fö rutsä ttningar utgå r
reseersä ttning till samtliga
deltagare.

