
   Anteckningar från KUL-möte på Falbygden Bk den 10/11 2016 
    Närvarande klubbar: Habo Bk, Skara Bk,  Falbygden Bk , Billinge Bk, Tidaholm Bk,  
    Hjo Bk, Karlsborg Bk, Töreboda Bk, Tomten Bk, Mullsjö Bk, 
 
    Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Ulla-Britt Norberg, Anette Kjellén, Annelie Karlsson  
    Karjalainen, 
    Lärare: Britta Althorn, Carola Berg, 
 
    Anmält förhinder: Skövde Bk, Mariestad Bk 
    
    Marie öppnar mötet klockan 18.40 och hälsar alla varmt välkomna. 
     
    Information från D-HUK 
    Marie presenterar Ulla-Britt Norberg som kommer gå in som sammankallade/utbildningsansvarig 
    då kommittén saknar det. 
 
     En ny rallyansvarig har anslutit till D-HUK och heter Gunilla Johansson från Vara-Grästorp, 
     vilket vi D-HUK är glada för. 

 
    Information från utbildningskonferensen i Sollentuna den 
    Planerade utbildningar  2017. 
    - En Lärarutbildning i grundmodul kommer köras i tre steg med start i maj sedan fortsättning i  
       augusti och oktober. Marie vädjar till klubbarna att gå ut och tillfråga i sin instruktörskår om               
       någon är intresserad att bli lärare. Det behövs fler lärare. 
    - Specialsök lärarutbildning april/september 2017 
    - Tävlingslydnad/Brukslärarutbildning  augusti 2017 
    - Rallylydnad lärarutbildning februari 2018 
    - Lärarevent kommer nästa gång 2018 
    - Utvecklingskurs i allmänlydnad i september 2017 
    - Den 13/1 2018 symposium 
    - Lärarutbildning i spår 2018 
    - Nosework blir officiellt 2017 
    - Den 30/5 2018 fyller SBK 100 år där man ska fira med tårta och olika arrangemang runt om på  
       brukshundklubbarna. 
    - 100 hundkoll /Min hund andras jyckar - Ett privat initiativ  som växt och blev större än vad man  
      förväntade sig. Läs gärna mer på http://100hundkoll.se/min-hund-och-andras-jyckar/ 
    - From januari 2016 blev SBK ansvariga för assistanshund men det är egentligen inte vi som  
      ansvarar för dom på något sätt men man önskar samarbete för att hundarna ska hållas  
      igång lydnadsmässigt. 
   -  SHU var där och informerade om vad dom höll på med och att dom vill samarbeta med SBK 
      klubbarna. 
 
   Utbildningar som varit: 
   Marie har avslutat sin allmänlydnad 1 där 5st ska certifieras  
   Instruktörer specialsöksutbildningen är avslutad och där 3 st. ska certifieras. 
 
   Utbildningar på gång: 
 - Allmänlydnad instruktörsutbildning steg 2 kommer startas 12/1.  
   (Det är mycket hemstudier på denna utbildning.) 
 - Allmänlydnadinstruktörsutbildning 31/1 Carola 
 - Rally instruktörsutbildning 26/2 Titti Benjaminsson 
 - Grundmodul Rene´24/11 
 - Ev. kommer det starta en tävlingsinstruktörsutbildning till våren. 
 



 - Jan Gyllensten kommer den 20/11 det är 31 anmälda 
 - Uppdateringsdag för rallylydnadsinstruktörerna. Mona Bratt och Gunilla Johansson  
    ansvarar för dagen i slutet av januari - februari 2017. Även skrivare mfl i rally kommer bjudas in. 
 - Eva Bertilsson är bokad till en föreläsning på ev.  Sötåsen "Hur når man hundägaren bakom   
   hunden"  20 februari 2017. 
 - Agility instruktörsutbildning planeras under 2017 när man har hittat en lärare. Man bör ha gått    
   grundmodul innan utbildningen och utbildningen är uppdelad på två helger. Tidaholm är öppna  
   för att utbildningen kan hållas på Tidaholm Bk.  
 
 Övrigt: 
   En grundmodul till skulle behövas köras då vi har allt för många till den som startar 
   Fråga ställs till klubbarna om intresse för att D-HUK startar upp en facebook grupp för    
   utbildningsansvariga och lärarna. Annelie från i uppdrag att starta upp sidan. 
 
   Ny film gällande Policy finns på SBK:s hemsida att titta på. Marie rekommenderar att man tittar  
   på den.  http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/policy-for- 
   hundhallning/ . Förslagsvis kopiera upp policyn och dela ut på kurser och diskutera den. 
 
   Anmälan till kurs skickas ut och där anges inte pris pga man inte vill skylta för SFR då priset kan     
   ändras efter hand då det beror på hur många deltagare det blir. Priset står alltid i formuläret.  
   Använd alltid anmälningsblankett när ni anmäler till utbildningarna och sänd in blanketten till  
   Annelie som tar emot anmälningarna i D-HUK (anneliek68@telia.com) . 
  
   Britta informerar att hon deltagit vid 2 examinationer i Småland  men känner sig ledsen  
   att hon inte tillfrågats från sitt egna disktrikt. Har även hållit många M1 och har ett bra koncept  
   som även RUS fått erbjudan om, men även där använder man inte kunskap som finns i distriktet. 
 

Nästa KUL-möte: 
   Nästa möte blir på Tomten BK torsdag 16 mars 2017 klockan 18.30. 
 
   Mötet avslutas klockan 19.52 och Marie tackar för visat intresse. 
 
   Vid pennan: 
   Annelie Karlsson Karjalainen 

 
 
 

 
 


