
Östra Svealands Hundungdom bjuder in till             

    Allmänlydnadsinstruktörsutbildning! 

Målet med utbildningen är att utbilda allmänlydnadsinstruktörer med kompetens att hålla kurs 

i allmänlydnad för valpar och vuxna hundar.  

Anmälan öppen för SHU medlemmar fram till 31a oktober, sedan öppet för samtliga! 

Vi har även möjlighet att erbjuda en Allmän Mentalkunskapskurs (M1:a) under två kvällar, 

detta är helt valfritt men en chans värd att ta! Det bjuds på lunch och fika samtliga dagar. 

Datum och tid:                                                        Plats: Lokalerna i Kärrtorp och SSBK 

21a- 22a januari 9.00-17.00                                     Antal deltagare: Max 8 st deltagare 

24e och 26e januari 18.00-21.00 (M1:an)                Instruktör: Therese Palm 

19e februari 9.00-17.00                                            Sista anmälan: 30e november 

26e februari 9.00-17.00 

18e-19e mars 9.00-17.00                                         Examination 4e juni   

 

Grundkriterier som ska uppfyllas:  

 Medlem i SBK/ SHU 

 Genomförd SBK:s Grundmodul 

 Gjort allmänlydnadspasset med egen hund (ordnas inom utbildningen). 

 Ha erfarenhet av kursverksamhet i form av att ha deltagit som elev och assistent i 

kursverksamhet anordnad av lokalklubb.  

För att sedan erhålla utbildningsbevis krävs: 

 Närvarat under minst 80% av utbildningen. 

 Genomförd L1:a (kan genomföras under eller efter kursens gång) 

 Genomfört och redovisat projektarbete. 

 Ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande. 

Anmälningsavgift: 3000 kr. Medlemmar i Sveriges Hundungdom upp till 25 år får 50% 

tillbaka efter genomförd utbildning. Fullpris för medlemmar i SBK och SHU över 25 år.  

Anmälan sker till amelieramsten@gmail.com och ska innehålla:  

Namn, ålder, adress, telefonnummer, lokalklubb, vem som rekommenderat dig (namn, 

styrelsepost samt telefonnummer), samt eventuell specialkost. Anmälan är inte fullständig 

fören anmälningsavgiften är inbetalad.  

Kursavgiften på 3000 kr ska betalas in på plusgiro 4330968-1. Betalningsmottagare är Östra 

Svealands Hundungdom och på inbetalningskortet anger du namn, klubb samt att det gäller 

Allmänlydnadsinstruktörsutbildning.  

Det är viktigt att inbetalningen av kursavgiften kommer från lokalklubbens konto. Detta 

eftersom det ska vara förankrat i lokalklubbens styrelse att personen går kursen samt att vi 

bara betalar tillbaka kursavgiften till lokalklubbens konto och inte till privatpersoners konton. 

Om en anmäld deltagare uteblir från kursen får man inte tillbaka kursavgiften. 

Har du frågor kontakta Amelie Ramsten på amelieramsten@gmail.com eller på 0702696138. 

Varmt välkommen med din anmälan!  


