
          

 

Anteckningar fört vid KUL-möte 16/3 2017 
Närvarande klubbar: Billinge Bk,  Falbygden Bk , Götene Bk, Skara Bk, 

Skövde Bk, Tibro Bk, Tidaholm Bk, Tomten Bk, Töreboda Bk, 
     

Närvarande från D-HUK: Marie Lillerskog, Ulla-Britt Norberg, Gunilla 

Johansson, Annelie Karlsson Karjalainen 
 

Lärare: 

 

Anmält förhinder: Habo Bk, Hjo Bk, Karlsborg Bk, 

 

Ej närvarande: Lidköping Bk, Mariestad Bk, Mullsjö Bk, 
 

 

    Marie öppnar mötet klockan 18.40 och hälsar alla varmt välkomna. 
     
    D-HUK presenterar sig och informerar om att utbildningsansvarig för 2017 
    är Annelie Karlsson Karjalainen. 
 
   Information från klubbarna 
   Presentation av deltagarna samt redovisning av klubbarnas verksamheter  
   under våren och samt behov. 
 
    Skara Bk 
    En valpkurs, 2 st allmänlydnad kurser, rallylydnad kurs 
    nosaktiveringskurs 3 ggr, kommunikation/relationskurs 3 ggr 
    Har behov av fler instruktörer. 
 
    Tidaholm Bk 
    Flertal kurser i vår. 
    Har flertal gamla som är instruktörer sen gammalt 
    som går med och stöttar nya på kurser. 
    Eventuellt kommer en extern ta någon kurs som inte klubben hinner med. 
    Klubben har ett knutet samarbetsavtal med den externa. I avtalet ingår att  
    den externa håller två kurser om året helt i Tidaholm Bk:s regi. 
    Har behov av fler instruktörer. 
 
    Tibro Bk 
     2 valpkurser, 2 agility nybörjarkurser, nosework kurs 
     allmänlydnadkurs, duktiga valpkurs 
     Hoppas kunna låna in en rallylydnadsinstruktör som kan hålla en kurs i höst. 
 
     Billinge Bk 
     Svårt med gamla instruktörer för tillfället.  
     Lite kurser på gång som  bla Hund för alla, Spårkurs. 
     Har 2 st som går grundmodul just nu. 
 
     Skövde Bk 
     Har annonserat ut flertal kurser  
     Endast rallykurs är fulla. 



          

     Två valpkurser på gång men inte fulla. 
     Många privata runt Skövde området. 
     Få instruktörer så fler behövs. 
     Har 3 st som går grundmodul just nu. 
 
    Götene Bk 
    Många instruktörer men få aktiva 
    Flertal kurser igång.  
 
    Falbygden Bk 
    Valpkurs  som startat och är full. 
    Allmänlydnadkurs,  Allmänlydnadkurs fortsättning 
    En rallylydnad samt ev.  agility  senare i vår. 
    Kan ev bli några som är aktuella för grundmodul. 
 
    Vara -Grästorp 
    En instruktör endast i klubben, men har några som hjälper till på kurser. 
    Behöver fler instruktörer och ev har två som man önskar få iväg på utbildning.  
    Två går noseworkutbildning i Göteborg i hopp om att kunna erbjuda noswwork-   
    kurs. 
 
   Tomten Bk 
   Några som går utbildning för tillfället som blir tillskott till klubben. 
   Har en hall så då går det köra trots snö, blåst o regn. 
   Valp flera pågår, Unghund kurs pågår. 
   Rallylydnad 3 olika kurser, Agility fortsätting, mfl. kurser 
   Temadag, privatträning i rallylydnad i 45 min. 
   Ungdomshelg från 13 år och uppåt planeras i vår. 
   De lux grupp som behöver extra hjälp. 
   Hundpromenader, Handling träningen varje onsdag farm till sommaren. 
   Behov finns alltid med fler instruktörer. 
 
   Töreboda Bk 
   10 kurser i vår trots att det är få instruktörer. 
   Har kört valpkurs inomhus. 
   Tema kvällar på träningskvällen på måndagar. Med blandade ämnen. 
   Erbjuder privatträning  350kr/timme plus medlemskap 
   Hundpromenad under vinter. Dagtid hundcafé . 
      
   Information från C-HUS  
   En lärarutbildning grundmodul inställd. 
   Utvecklingskurs för lärare i allmänlydnad planeras i oktober.  

   Det är Budgeterat för 2 lärare. 

 
   Information från D-HUK 

 
   Utbildningar/föreläsningar som varit: 
   Föreläsningen med Eva Bertilsson och ämnet "Lyckat lärande" på Sötåsen  
   den 20 februari och i SFR regi 
    



          

   Utbildningar på gång och pågår: 
   Grundmodul med René Friberg som lärare avslutas helgen 18-19 mars. 
   Allmänlydnad instruktörsutbildning pågår med Carola Berg som lärare  
   och avslutas augusti/september. 
   Allmänlydnad instruktörsutbildning steg 2 pågår med Marie Lillerskog som lärare. 
   A1 22-23 April och 21-22 maj på Tidaholm Bk 
    
   Mona Bratt ordnat en föreläsning på Billinge Bk  med Milene Wallin ( informerar   
   om hur man kan förbättra hundens fokus,  självförtroende och beteende med  
   T-TOUCH!) som 8 april 11.00 - 14.30 , 5 platser kvar. 
 
   Helgläger i SÖK 30 juni-2 juli med Birgitta Sunnergren som instruktör. 
 
   Behov av utbildningar: 
   Grundmodul 
   Allmänlydnad steg 1 
 
   Föreläsning till hösten:  
   Förslag är Helen Friberg från hundstallet 8000 kr/plus moms per dag samt  
   reseersättning. 
   Raskunskap (hantering av det olika raserna) 
 
   Rallyinformation: 
   Skrivarutbildning för rally är på gång. 
   Marjo Söderqvist är tillfrågad och en utbildning är planerad under våren  
   och det går under tävlingskommittén.  
 
   Övrigt: 
   D-HUK vill att alla klubbar tar upp vid sina instruktörsmöte om dressyr policyn  
   och ser på filmen som ligger på SBK:s hemsida. Vid nästa KUL-möte vill  D-HUK  
   ha återkoppling vad man kommit fram till/diskuterat  vid mötena gällande filmen  
   och policyn med sina instruktörer. 
 
   Götene ordnar ungdomsläger även i år.  
   Inbjudan skickas ut till alla utbildningsansvarig. 
 
   Vädjan till alla att man i fortsättningen kontaktar Annelie (E-post  
   anneliek68@telia.com) i första hand som utbildningsansvarig, då Marie  
   måste avlastas för att få tillbaka sin ork att fortsätta i kommittén.  
   Kommittén vill inte förlora Maries kunskap. 
   När det gäller studiefrämjande frågor så kontaktar man Ulla-Britt (E-post  
   kassor@sbkskaraborg.se ) 
     
   Nästa KUL-möte: 
   Nästa möte blir torsdag  den 16 november 2017 klockan 18.30 på Billinge Bk. 
 
   Mötet avslutas klockan 20.21 och Marie tackar för visat intresse. 
 
  Vid pennan: 
  Annelie Karlsson Karjalainen 

anneliek68@telia.com
mailto:kassor@sbkskaraborg.se

