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Lärarträff den 19 Augusti klockan 19.00.
Britta informerar om att i oktober kommer en uppdatering av lärare, enligt info från C-HUS.
Rallylydnadsinstruktörsutbildning planeras till någon gång under vinter/vår säsongen.
Annelie skickar ut info om kontaktpersoner till utbildningskommittéerna.
Britta kommer att kontakta utbildningsansvariga i klubbarna för att få förslag på nya blivande
lärare.
Utvecklingsdag i Rallylydnad blir den 28 September. (Utskick kommer.)
Utvecklingsdag för Tävlingsekipage blir den 28 September i Tibro klockan 10.00-16.00, den
här dagen kommer att gå under temat : ” Vad är det som gör att det håller lika bra på tävling
som på träning?” ” Härlig attityd, Säkra moment, Uthållighet.” (Utskick kommer.)
Utvecklingsdag för allmänlydnadsinstruktörer avlöpte bra, med 34 deltagare.
Grundmodulen kommer att finnas kvar i vår utbildningsordning, och kan då exempelvis
användas till att utbilda medlemmar som vill lära sig mer men kanske är lite osäkra inför att
utbilda sig till instruktörer.
Det finns en anpassad allmänlydnadsinstruktörsutbildning till de som gått grundmodul men
vill bli SBK instruktör.
Föreläsningsdag för distriktets medlemmar under hösten 2019, kommer att bli den 12
Oktober på Falbygdens Brukshundklubb. Eva Bolund – Nose Work, Barbro Lund – Bruks,
Gunilla Sundkvist – Agility, för Rallylydnad hoppas vi på MonaBratt som kommer att lämna
besked så snart som möjligt.
På alla kurser skall det ingå försvarsmaktsinformation.
15 – 17 November blir det lärarevent.
Nyhetsbrev från utskottet kommer i Augusti.
Det har kommit in önskemål på utvecklingsdagar:
o Läsa hund – Beteende – Lösningar
o Raskunskap
Catharina kollar upp kostnad för att anlita Per Jensen resp Åsa Ahlbom och när i tid
dessa skulle ha en ledig tid för oss.
2 personer från Mullsjö brukshundklubb vill gå utbildning till instruktörer i tävlingslydnad.
Kurser i coaching för instruktörer finns också på önskelistan.
Figurantutbildning mentalitet är även detta ett önskemål och Annelie tar med detta till
styrelsen.
Nästa möte blir den 19 Augusti klockan 17.30 på Skövde Brukshundklubb och därefter
närvarar vi vid lärarmötet som är klockan 19.00 på samma plats.

// Vid pennan
Catharina Cederfjärd

