
Inbjudan SBK Instruktör  
Specialsök - Preparatsök 
Efter genomgången kurs skall instruktören ha kunskaper i att hålla och leda kurs i preparatsök för hundägare 
Goda kunskaper i att läsa olika hundtyper i samband med preparatsök och därigenom hitta alternativa lösning-
ar på problem som kan uppstå 

 
Förkunskapskrav: Det av SBK satta 
 

 
Antal tim 60 
 
Ledare: 
Michael Hedman  
 
Kursstart  
Startdatum 12/1 9-16, Plats: Vittinge  
Övriga kursdagar se bilaga. 
 
OBS! Anmälan via klubb 
till Studiefrämjandet, tel 0221-212 30 mail hund.vastmanland@studieframjandet.se   
Underskrivet protokollsutdrag i vilket klubben rekommenderar den klubben anmäler skickas till Studi-
efrämjandet Box 92 732 22 Arboga Anmälan mottages inte utan protokollsutdrag 
Protokollsutdrag ska vara inskickat i samband med anmälan 
 
I anmälan ange den anmäldes hela namn, adress mail och telefon, klubb. 
 
  
Anmälan är bindande, avanmäler man inte innan sista anmälningsdag måste kursavgiften betalas. 
 
SBK Västmanlands Distriktets medlemmar i första hand, andra klubbars medlemmar i mån av plats 
 

 
Kurskostnad:  6500:- 
 
Sista anmälningsdag 7/12 
 
 

 
Kursen är ett samarbete mellan Studiefrämjandet och SBK Västmanlands Distriktet 

mailto:hund.vastmanland@studieframjandet.se


Kursplan 
Instruktörskurs Specialsök 
Plats 
Västmanlandsdistriktet 
 
Huvudmål 
Efter genomgången kurs skall instruktören ha kunskaper i att hålla och leda kurs i preparatsök för 
hundägare 
Goda kunskaper i att läsa olika hundtyper i samband med preparatsök och därigenom hitta alterna-
tiva lösningar på problem som kan uppstå 
 
Datum och tider 
Lördag 12 jan 9 – 16 Plats Vittinge 
Sökhunden Vad kännetecknar en bra sökhund? 
Luktsinnet, doftlära 
Markeringsträning, olika sätt att lära in markering 
Till nästa tillfälle 
Träna in en markering ni vill använda på hunden i samband med preparat 
 
Lördag 26 jan 9 – 16 Plats Vittinge 
Hantering av preparat och utrustning 
Inlärningsmetoder preparat 
Belöning 
Till nästa tillfälle 
Lär in att hunden hittar utvalt ämne på urvalsbana eller via föremål eller godis 
 
Lördag 16 feb 9—16 Plats Holm Trävaror  Sala 
Förstå och applicera stegringsplanen för preparatsökhundar och förare 
Dressyrjournal 
Doftdiskriminering 
Molekylvandring i specifika miljöer 
Mikroklimat, Väderleksförhållanden 
Vindlära 
Till nästa tillfälle 
Koppla ihop hittande med markering 
 
Lördag 9 mars 9—16 Plats Holm Trävaror Sala  
Olika söksätt 
Taktik, strategi och sökteknik 
Tävlingsformen NoseWork 
Till nästa tillfälle 
Genomför samtliga fyra NW sök i kända miljöer 
 
Lördag 13 april 9-16 Plats Holm Trävaror Sala   
Teoretisk genomgång av tävlingsformen Specialsök SBK. 
Praktiska övningar SBK specialsöktävling. 
 
 
Lördag 11 maj 9—16 Plats Holm Trävaror Sala   
Miljöträning 
Problemlösningar 
Motivationsövningar 
Uppföra en kursplan för 6 elever 
Till nästa tillfälle 
Göra klart kursplanen 
 
Lördag 25 maj 9—16 Plats Holm Trävaror Sala  
Presentera en färdig kursplan 
Förbereda en prova på dag  
 
Söndag 26 maj 9—16 Plats Holm Trävaror Sala  
Genomföra en prova på dag där varje ekipage har med sig ett ekipage 
 
15-16/6 Holm Trävaror Sala  


