
 

 

 

 

Grundmodul  

 

 
 

Datum: 1-2 november samt 25-26 november 2017.  Utbildningen beräknas starta kl 9 

och avslutas kl 17 alla dagarna. 

 

Plats: Scandic hotel, Hotellvägen 1, Upplands Väsby.  

 

SBK-lärare: Therese Palm  

 

Förkunskapskrav: Du ska ha en personligt skriven rekommendation från din 

lokalklubbs eller ditt distrikts styrelse. Du ska ha gått minst en kurs med egen hund. Du 

ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt och tycka om att arbeta med barn och 

ungdomar och hundar. 

 

Information: Utbildningen omfattar ca 45 studietimmar samt en del hemuppgifter. 

Den vänder sig främst till dig som i framtiden tänkt utbilda dig till instruktör i någon 

hundsportgren. Du ska vara medlem i Sveriges Hundungdom och vara 25 år eller 

yngre. I mån av plats kan även du som är äldre än 25 år få delta, mejla till kansliet 

på info@shu.se för att höra om det finns plats. Egen hund ska tas med. 

 

Avgift: 2 500 kr. I avgiften ingår boende en natt (del i dubbelrum) samt frukost, lunch, 

middag och all god fika. Mat och godis till hunden tar du med själv. För övriga 

deltagare (i mån av plats) är anmälningsavgiften 5 000 kr. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

 

 

 

 
 

1-2 och 25-26 november, 

Scandic hotel, Upplands 

Väsby 
 
Ur utbildningens innehåll: 

 Hundars olika personligheter 

och egenskaper 

 Inlärningsprinciper och 

inlärningsmodeller 

 Pedagogiska verktyg för att bli 

en bra instruktör 

 SKKs organisation, policys och 

etiska regler 

 Regler och förordningar som 

berör hundägare 

 

 

 

 
 

Frågor? Kontakta Sveriges Hundungdoms kansli 08-795 30 85 eller e-post: info@shu.se 

Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol- och drogfria  

och genomförs i samarbete med:   

                    

 

Anmälan/betalning:  

Anmäl dig genom att fylla i 

anmälan HÄR. 

 

Avgiften betalas in till Sveriges 

Hundungdoms  

BG 5961-3893, märk 

betalningen med ditt namn 

och Grundmodul. 

 

 

Anmälan är giltig först då 

både anmälan OCH 

anmälningsavgift är oss 

tillhanda. 

 

 

Anmälan är bindande, vilket 

innebär att anmälningsavgift 

enbart återbetalas mot 

uppvisande av läkarintyg. 

Detta ska vara kansliet 

tillhanda senast 10 dagar 

efter utbildningen.  

 

Vid många anmälningar, 

förbehåller vi oss rätten att 

prioritera enligt följande: 

- giltigt medlemskap vid tiden 

för anmälan  

- datum då anmälan och 

anmälningsavgift var oss 

tillhanda 

 

Ev. återbud meddelas 

kansliet, så snart som möjligt, 

så att ev. reserver kan 

beredas plats!  

 

 

Ca två veckor innan 

utbildningen skickas mer 

information ut via e-post. De 

som inte har uppgett e-post 

kommer att få informationen 

med brev. 

 

 

 

 

 

Sista anmälnings- och 

betaldag:  
 

2017-09-25 

 

 

För dig som vill bli 

instruktör! 

mailto:info@shu.se
https://goo.gl/forms/ITAFOBF6YEIWgqMm1

