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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Anna Hagberg förklarade mötet öppnat.

 2.  Kontakten med Utbildningsutskottet

 2.1.  Allmänt
Utbildningsutskottet består av Anna Hagberg (sammankallande) och Göran Hagberg.
Utskottet är instruktörernas bollplank i allt som rör kursverksamheten, torsdagsträningarna
samt utbildning av instruktörer.

- Vill du vara med och hjälpa till - hör av dig!

För att komma i kontakt med Utbildningsutskottet mejla till:
utbildning@vallentunabrukshundklubb.se

Sändlista för att nå alla instruktörer på Vallentuna Brukshundklubb:
instruktorer@vallentunabrukshundklubb.se .

 2.2.  Bruxanvisningen
Vår instruktion till oss instruktörer när vi håller kurs, Bruxanvisningen, hittas på hemsidan
under Om klubben->Protokoll och styrdokument->För instruktörer, eller genom att
klicka här.

Där finns också mallar för kursinbjudan, kurskallelse, kursutvärdering och diplom.

 3.  Kurser

 3.1.  Antal deltagare
Svårt med många deltagare på valpkursen nu när det är dåligt väder ute så lärdomen till
kommande år är att inte ha kurser med många deltagare sent på året.
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 3.2.  Uppstart av vårsäsongen
 Förslag att vi startar upp vårsäsongen med en prova-på dag med deltagaravgift i mitten av
mars med olika stationer som rallylydnad, tricks, nosework osv. Vi kan då även ha försäljning
av fika och grillat.

 3.3.  Kurser till våren
Vi tog fram en grov plan för kurser inför våren och tänker start i början på april. Göran
publicerar den på vår webbsida nu inför att vi öppnar upp för anmälningar framåt våren.

Kurs Varianter Möjliga instruktörer

Valpkurs Nette, Kim

Allmänlydnad Kim

Bästa starten Annika

Rallylydnad Nybörjarklass, Fortsättning
nybörjarklass, Fortsättningsklass

Annika, Göran

Nosework Steg I, Steg II Stefan

Tricks Anna

Hoopers Nybörjare Inga färdiga instruktörer än men
Annika, Kim, Göran och Anna
intresserade

Lydnad Startklass Förslag finns på extern instruktör
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 4.  Vidareutbildning av instruktörer
Kom gärna med förslag till Utbildningsutskottet på vad du som instruktör skulle vilja
vidareutvecklas i.

 4.1.  Instruktörsutbildningar

 4.1.1.  Hoopers
Flera intresserade av att bli instruktörer i Hoopers. Krävs att man gått nybörjarkurs i Hoopers
samt en instruktörsutbildning på distans hos Studiefrämjandet.

Annika och Kim går just nu en nybörjarkurs i Hoppers.

Lördag 23 oktober är samtliga instruktörer på VaBK inbjudna till ett prova-på tillfälle i
Hoopers.

 4.1.2.  Allmänlydnad
Annika vill gå utbildning till Allmänlydnadsinstruktör. Ett par sådana utbildningar aktuella
inom SBK Upplandsdistriktet. Göran kollar hur vi kan anmäla.

 5.  Övrigt

 5.1.  Instruktörskläder
Diskussion om behov av kläder, väst eller jacka, för aktiva instruktörer som visar att man är
instruktör inom klubben. Göran tar upp frågan i styrelsen.
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 5.2.  Träningsledarbevis
Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd
verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti.

Verksamhet med lös hund (enskild eller gruppverksamhet) under den så kallade
hundförbudstiden i samband med tävling, träning eller uppvisning ska ledas av
träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis.

Träningsledarbevis utfärdas via styrelsen i lokalklubben.

Läs mer på Brukshundklubbens hemsida här.

Beslut har tagits i styrelsen att initialt utfärda träningsledarbevis till våra aktiva instruktörer
och i övrigt till de medlemmar som efterfrågar det.

 6.  Mötets avslutande
Anna tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-------------------- --------------------
Anna Hagberg Göran Hagberg
Mötesordförande Vid protokollet
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