Intresserad av att bli instruktör inom SSRK?
Hej!
SSRK:s medlemmar önskar se ett större kursutbud inom SSRKs avdelningar och rasklubbar. För att
kunna möta behovet, behövs fler instruktörer! SSRK Utbildningskommitté planerar nu att starta en
ny instruktörsutbildning våren 2019 och vi hoppas att du som vill bli instruktör passar på att anmäla
dig.
Utbildningen innebär att du vid fyra olika lärarledda helger under en 6 månaders period får lära dig
pedagogik, lite etologi, en del om SSRKs organisation samt hur du planerar och genomför
utbildningar, problemlösningar som kan uppstå vid kurser etc. Mellan kurstillfällena förväntas du
utföra en del praktiska övningar. Dina erfarenheten från dessa övningar diskuteras vid
nästkommande utbildningshelg.
Utbildningen leder fram till att du blir diplomerad instruktör inom SSRK, vilket innebär att du kan
hålla lydnadskurser samt grundläggande apportering för samtliga SSRK-raser. Vill du senare
specialisera dig på retrieverraser, spanielraser eller viltspår så kompletterar du din utbildning senare
med en certifiering för ditt specialområde.
De formella krav som finns för att bli antagen till diplomeringsutbildningen är:
§
§
§
§
§
§
§

§

Medlem i SSRK organisationen och väl förtrogen med SSRKs syfte, målsättning och
organisation.
Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarklass på retrieverprov B (Instruktör retriever).
Tränat och fört egen hund till pris i nybörjarprov B (instruktör spaniel).
Lämplig pedagogisk fallenhet för att utbilda hundägare.
Lämplig praktisk och jaktlig erfarenhet från spaniel och retrieverns arbetsområden.
God kunskap i att träna och utbilda spaniel och/eller retriever.
Fört spaniel och/eller retriever på tävlingar och prov anordnat av SSRK eller SSRK-ansluten
rasklubb med goda resultat som kan verifieras (beskriv vilken tävlingsform samt resultat du
har erfarenhet av).
Två referenser som intygar din lämplighet som instruktör.

Undantag från någon av kraven ovan kan, om särskilda skäl föreligger, beviljas av utbildningsansvarig
hos SSRK. Detta kommer att ske mycket restriktivt och ska noga motiveras.
Plats och kostnader återkommer vi till efter vi har utvärderat intresset för utbildningen.
Är du intresserad så anmäl ditt intresse till din SSRK- avdelnings utbildningsansvarige eller till
utbildningsansvarige inom din rasklubb. Avdelningen anmäler dig sedan till SSRKs kansli.
Har du frågor kring Instruktörsutbildningen? Tag kontakt med SSRK Utbildningskommitté Magnus
Lindström på tel. 070-2593193 eller via mail på magnus.lindstrom@barrelsmokes.se

Med vänlig hälsning,
Mats Lindmark
Utbildningsansvarig
SSRK Huvudstyrelse

