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KURSINNEHÅLL INSTRUKTÖRSUTBILDNINGENS STEG 2 
(OBS! För kriterier för att gå Steg-2, läs UBKs policy under flik 2) 

Kursen vänder sig till dem som passerat ”hjälpinstruktörsstadiet” och har visat mogenhet och talang av att leda 

egna vallhundskurser samt har gått steg 1. Målet med Steg-2 kursen är att ta tillvara och förmedla den samlade 

kunskapen och erfarenheten som deltagarna besitter. Utbildningsmaterialet finns som bilaga. 

Teoridelen:  

 Ledarutbildning. ”Den gode ledaren”. 
 Grundforstran, lydnad och ledarskap, vad betyder det? 
 Analys av vanligen förekommande problem bland vallhundsekipage 

baserade på deltagarnas egna erfarenheter (ev. någon i förväg utskickad fallbeskrivning). 
 Kommunikationsövningar. Instruktör - elev (Når mitt budskap fram? ) 
 Tändning 
 Följsamhet - balans - drivning 
 Blockeringar, bitning samt problem med mjuka hundar 
 Olika träningstekniker 
 Närarbete 
 UBKs policy – SVaKs stadgar  
 Reflektion kring figuranter/ekipage, positivt, negativt (se praktikdelen). 

 
Varje moment inleds med en diskussion av begreppens innebörd. Samtliga deltagare ska kunna redogöra för de 
fackuttryck vi använder oss av. 

Inriktningen med vallhundskursen skall diskuteras. UBKs målsättning är en mer individualiserad utbildning där 
målet inte är att ta fram en hund till ett VP (vallhundsprov) redan efter en säsong, utan att lägga grunden till 
egenträning för att få en hund som fungerar praktiskt hemma. 

Erfarenhetsutbyte om användande av tekniska hjälpmedel avseende effekter och risker. 
Det är viktigt att alla är medveten om hur man använder lilla fållan, hörnet etc. 

Det bör även ges tillfälle för deltagarna att friska upp kunskaperna om SVaK:s stadgar och mål, SKKs policy för 
djurhantering vid vallträning av hund, samt diskutera rollen som instruktör i organisationen. 

Praktikdelen:  
Att läsa av och analysera de inbjudna ekipagen.  Deltagarna alternerar gruppvis om att leda övningen som 
syftar att ge olika förslag till åtgärder. 

Det är mycket viktigt att denna diskussion även tillför de inbjudna "övningsekipagen" kunskaper och hjälp.  

Förslag till praktisk arbetsordning kan vara att två instruktörer får i uppdrag att läsa övningsekipagets fördelar 
och brister. I samråd med lärarna och de andra instruktörerna ges förslag till åtgärder. Därefter ges instruktion 
till den inbjudne samt praktisk vägledning i den fortsatta vallningsträningen. Feedback ges även av de inbjudna 
ekipagen till instruktörseleven. 

Det är mycket viktigt att de inbjudna övningsekipagen i alla avseenden blir varmt omhändertagna och att kritik 
som kan upplevas som nervärderande inte får ges i deras närvaro, samt att tystnadsplikt tillämpas. En 
fördjupning av övningsekipagen skall sedan göras under eftermiddagen/kvällen när de inbjudna ekipagen åkt 
hem. Det åligger arrangörsklubben av instruktörskursen att bjuda in ekipage se PM för arrangör av 
instruktörskurs (bilaga)  
 
Bilagor: ”PM för arrangör av instruktörskurs”, ”Välkommen på Instruktörskurs, Steg 2” + ”Förslag på 
diskussionsunderlag” 


