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Hej! 

Nu har jag avslutat några ledarutbildningar ”ute i landet” och gemensamt för dem är att deltagarna vill 
veta mer om mentalitet och hur man agerar i allmänlydnadskurserna med hundar av olika mental 
status. Självklart bör varje klubb se till att instruktörer och medhjälpare kompetensutvecklas i detta 
ämne. Så sker också. Jag tog ändå till mig tankarna och arbetade om Arbetsplan 1, så att mentalitets-
tänket kommer in i utbildningen i ett tidigt skede av valp/grundkursen. 

 
Ur Arbetsplan 1 – träff 2 – första 
gången med hund.  

 

Mentalitetsintresset har föranlett mig att 
ändra i Arbetsplan 1 nu när den skulle 
tryckas på nytt. Vid ”ankomstkontrollen” 
träff 2 lär alla känna varandra redan från 
början av kursen och instruktören får en 
idé om hundarnas mentalitet.  
När kursen genomför parövningar  och 
gruppövningar enligt arbetsplanen vet 
man redan lite om varandras hundar. 

 
I Arbetsplan 1 - 2011 - finns dess-
utom sidhänvisningar till det 
omtyckta häftet Barn&unga 
tränar hund – bilderboken med 
kort text under varje övning.  
Häftet användes även vid den 
korta LEDARutbildningen för 
medhjälpare och den ”vanliga” 
allmänlydnadsinstruktörsutbild-
ningen. Skälet till det är förstås att 
man på ett enkelt sätt lär sig 
instruera – kort och tydligt.  

                                           
 

Jag uppmanar intresserade klubbar att pröva vårt kompletta kursmaterial ALLMÄNLYDNAD dvs. 
bok + DVD + arbetsplan + Frågebatteri. Varför då? Jo, några duktiga kursdeltagare kan oftast ”upp-
täckas” och efter deras grund- och fortsättningskurser kan de vara med i den korta LEDAR-utbildning-
en för kursmedhjälpare som jag berättade om i INFO-blad 2-2011. Efter 20-tim-utbildningen blir de 
en tillgång i klubbens kursverksamhet, när de samarbetar med ansvarig instruktör. Efter några kurser 
som medhjälpare, framgångsrik träning av de egna hundarna och medverkan i olika klubbaktiviteter – 
ja, då är inte steget långt till allmänlydnadsinstruktörsutbildningen. Jag filar just nu på Arbetsplan 
Instruktör Allmänlydnad som är steg 2 efter den korta LEDARutbildningen, som nu - före kursstar-
terna - prövas i Ronneby och Burlövs brukshundklubbar. Återkommer till dem i senare INFO. 

Vill du veta mer?  E-posta till Inki Sjösten inki@sripublication.se (aktiv i Ronneby Brukshundklubb) 
eller Stefan Mårtensson stefan@sripublication.se (aktiv i Burlövs Brukshundklubb).               
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