Inbjudan Ledarutbildning Mentalfigurant MH

Rottweilerklubben Västra och
Studiefrämjandet i Väst
i samarbete med
SBK Skaraborgsdistriktet D-RUS
inbjuder till utbildning Mentalfigurant MH
När: 9-10 juli 2016
Tidsschema:
Lördag 9/7 08:00 - 18:00
Söndag 10/7 08:00 - 18:00

Var: Nossebro
Lärare: Mikael Wadström och Christer Lundberg

Kostnad: cirka 1000 kr (inkluderar kurs samt fika och lunch). Slutgiltig summa fastställs när alla anmälningar
inkommit och kostnaden kan beräknas bättre. Slutgiltig summa aviseras i samband med att antagningsbesked skickas
ut.
Förkunskapskrav:
Medlem SBK
Allmän Mentalkunskap (M1)
Inläst på Anvisningar MH och Bestämmelser MH
Anmälan:
Anmälan skall skickas in via Utbildningsansvarig/RUS-ansvarig i respektive lokalklubb/rasklubb.
Då antalet platser är begränsat kan kvotering av antalet platser bli aktuellt vid många anmälningar. Anmälande
lokalklubb/rasklubb ombeds därför att rangordna sina anmälningar med 1 för den högst prioriterade, 2 för den näst
högst prioriterade och så vidare. Har ingen prioritering gjorts och kvotering blir aktuellt kommer lottning av
platserna för respektive lokalklubb att ske.
Anmälan skall vara D-RUS ansvarig Christer Lundberg tillhanda senast söndag 19 juni 2016 med styrkande av
behörighet och rangordning. (Det går bra att maila anmälningslista) som tar emot anmälningarna även då
Rottweilerklubben är arrangör.
Besked om antagning till kursen lämnas vi e-post till anmälaren senast söndag 26 juni 2016. Betalning av
kursavgift skall vara inbetald senast vid kursstart (9 juli 2016). Uppgift om slutlig summa meddelas i samband
med antagningsbesked enligt ovan. Den slutliga avgiften är beroende på antalet deltagare.
Anmälan som ej inkommit via ansvarig från lokalklubb/rasklubb räknas som ogiltig.
Anmälan sänds till:
christer.lundberg@live.com
eller
D-RUS SBK Skaraborgsdistriktet
c/o Christer Lundberg
Segerstad Björkhagen
521 63 Stenstorp

Vid frågor:
0500 – 45 21 02
0702 – 20 60 85
christer.lundberg@live.com

OBS 1!
Kommunikation sker endast via anmälande klubb, ej direkt med de anmälda. Var noga med att all information når
fram till dem som berörs.
OBS 2!
Varje elev ansvarar själv för att de har tillgång till kurs-/referenslitteratur. Det är viktigt att anmälande klubb ser till
att deltagarna får tillgång till litteraturen på ett eller annat sätt. För komplett lista se nästa sida.
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Kurs-/Referenslitteratur:
Kursen följer bifogad studieplan utgiven av Svenska Brukshundklubben.
Deltagare ansvarar själva för att de har tillgång till följande kurs-/referenslitteratur:
Kursplan Mentalfigurant MH
http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/3_avel_halsa/Mental/Mentalutbildningar/Figurantutbildni
ng%20MH%20och%20eller%20MT%20-%2020150415.pdf
Mentalitetsboken av Curt Blixt, Ingalill Blixt och Kenth Svartberg (ISBN 9789163187254)
Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning - Svenska
Brukshundklubben
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/7_Styrdokument/Svenska%20Brukshundklubb
ens%20policy%20för%20hundhållning%20och%20vår%20relation%20till%20hunden%20vid%20uppfostran,%20ut
bildning%20och%20träning%20140830.pdf
Anvisningar och bestämmelser för MH, Mentalbeskrivarrapport, MH-nyckel mm
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/
Ordlista mentalitet (SKK)
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/Ordlista-mentalitet-A42.pdf
Handläggningsrutiner för hund som visat oacceptabelt beteende
http://www.skk.se/sv/Vara-dokument/Blanketter/Utstallning-prov--tavling/rapport-om-hund-som-visat-oacceptabeltbeteende/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/Rapport-om-hund-oacceptabelt-beteende-T26.pdf
Handläggningsrutiner för hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil, bur, tält eller dylikt
http://www.skk.se/sv/prov-tavling/regler/hund-som-forvaras-olampligt/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Blanketter/Rapport-om-hund-som-forvarats-olampligt-T67%20.pdf
Dopingbestämmelser
http://www.skk.se/utstallning/regler/doping/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/Nationellt-dopingreglemente-for-hund_T24.pdf (SKK)
http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/ATC-forteckning_2014-01-01.pdf (SKK)
http://www.skk.se/PageFiles/4672/Nya-foreskrifter-angaende-doping.pdf (SKK/Jordbruksverket)
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/tranaochtavla/djurskyddvidtavlin
g.4.32b12c7f12940112a7c80003216.html (Jordbruksverket)
http://www.jordbruksverket.se/download/18.465e4964142dbfe447015be/1386930474560/2013-043.pdf
(Jordbruksverket)
OBS 3!
Eleven har en fördel av att läsa delar av kurslitteraturen på förhand.
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