
  

LÄRAREVENT 2018 
Nu är det dags igen - Upp till femtio lärare kommer att samlas för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling tillsammans med 
sakkunniga utbildare som har spetskompetens inom sina 
respektive områden. 
 
Syfte med arrangemanget är att samla lärare för att inspirera, 
utbyta erfarenheter och utveckla kunskaper. Lärarnas uppgift är 
sedan att, i sina klubbar och distrikt, dela med sig av kunskaper i 
olika typer av kurser och instruktörsutbildningar. 

PROGRAM OCH UNGEFÄRLIGA HÅLLTIDER  
Fredag 5 oktober 

Ankomst och incheckning efter 15.00 
• 18.00         Middag 
• 19.00         Föreläsning Tävlingspsykologi 

 
Lördag 6 oktober 

• Frukost 
• 08.30         Workshop I 
• 12.00         Lunch 
• 13.00         Workshop I 
• 15.00         Fika 
• 15.30         Föreläsning/visning av Barmarksdrag 
• 18.00         Middag 

 
Söndag 7 oktober 

• Frukost 
• 08.30         Workshop II  
• 12.00         Lunch 
• 13.00         Workshop II 
• 15.00         Fika 
• 15.30         Avslutning 

Varmt välkommen önskar 
Utskottet för Hundägarutbildning 

 

    
 

 

 

NÄR 
5 oktober kl.18.00  
7 oktober kl.15.30 

VAR 
AÅ kerby Herrgård, Nora 

MEDVERKANDE 
• Utskottet för 

hundägarutbildning 
• Svenska 

Brukshundklubbens 
utbildade Lärare 

• Specialiserade 
utbildare/föreläsare 

 
   
KOSTNAD 
Kursavgiften är 4975kronor. 
I avgiften ingår boende och 
mat från fredag kväll till och 
med söndag eftermiddag.  
 
För att ge alla lärare i vårt 
avlånga land samma 
förutsättningar utgår 
reseersättning till samtliga 
deltagare. 



 

LÄRAREVENT 2018 
Nu är det dags igen - Upp till femtio lärare kommer att samlas för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling tillsammans med 
sakkunniga utbildare som har spetskompetens inom sina 
respektive områden. 
 
Syfte med arrangemanget är att samla lärare för att inspirera, 
utbyta erfarenheter och utveckla kunskaper. Lärarnas uppgift är 
sedan att, i sina klubbar och distrikt, dela med sig av kunskaper i 
olika typer av kurser och instruktörsutbildningar. 

PROGRAM OCH UNGEFÄRLIGA HÅLLTIDER  
Fredag 5 oktober 

Ankomst och incheckning efter 15.00 
• 18.00         Middag 
• 19.00         Föreläsning Tävlingspsykologi 

Lördag 6 oktober 
• Frukost 
• 08.30         Workshop I 
• 12.00         Lunch 
• 13.00         Workshop I 
• 15.00         Fika 
• 15.30         Föreläsning/visning av Barmarksdrag 
• 18.00         Middag 
• 19.00         Föreläsning friskvård 

Söndag 7 oktober 
• Frukost 
• 08.30         Workshop II  
• 12.00         Lunch 
• 13.00         Workshop II 
• 15.00         Fika 
• 15.30         Avslutning 

 

Varmt välkommen önskar 
Utskottet för Hundägarutbildning 

    
 

 

 

NÄR 
5 oktober kl.18.00  
7 oktober kl.15.30 

VAR 
AÅ kerby Herrgård, Nora 

MEDVERKANDE 
• Utskottet för 

hundägarutbildning 
• Svenska 

Brukshundklubbens 
utbildade Lärare 

• Specialiserade 
utbildare/föreläsare 

 
KOSTNAD 
Kursavgiften är 4975kronor. 
I avgiften ingår boende och 
mat från fredag kväll till och 
med söndag eftermiddag.  
Alla kostnader för föreläsare 
och lärare i samband med 
workshops står 
centralförbundet för.  
För att ge alla lärare i vårt 
avlånga land samma 
förutsättningar utgår 
reseersättning till samtliga 
deltagare. 
 
 



 

LÄRAREVENT 2018 
Workshops – praktiskt arbete med egen hund 
 
Valfri workshop hålls under lördagen och söndagen. 
Du kan välja att delta i två workshops. I anmälningsformuläret 
prioriterar du från 1 till 4, utifrån vad du är mest intresserad av.  
Läs mer om lärarna längre ner. 
 
Belöningsteknik  Nina Roegner & Jenny Johansson 
Specialsök                            Susanne Kihl  
Skydd                Glenn Andersson 
Friskvård   Britta Agardh 

 
Kvällarna 
Kvällstid �inns möjlighet att diskutera instruktörsutbildning, träna 
hund och umgås i puben. 

 
Anmälan 
Lärare som visat engagemang för utbildningsverksamhet lokalt 
eller regionalt under de senaste fem åren är välkomna att anmäla.  
Anmälan görs av läraren själv på följande länk: 
www.sbkutbildning.se 
Anmälan ska vara styrkt av distrikt/klubb. Vid �ler anmälningnar än 
platser kommer prioriteringar att göras geogra�iskt i samråd 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 Herrgård, Nora 

MEDVERKANDE 
• Utskottet för 

hundägarutbildning 
• Svenska 

Brukshundklubbens 
utbildade Lärare 

• Specialiserade 
utbildare/föreläsare 

 
KOSTNAD 
Kursavgiften är 4975kronor. 
I avgiften ingår boende och 
mat från fredag kväll till och 
med söndag eftermiddag.  
Alla kostnader för föreläsare 
och lärare i samband med 
workshops står 
centralförbundet för.  
För att ge alla lärare i vårt 
avlånga land samma 
förutsättningar utgår 
reseersättning till samtliga 
deltagare. 
 

http://www.sbkutbildning.se/
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