
 

KURSPLAN 
Freestyleinstruktörsutbildning steg 2 
 
Kursen arrangeras av klubb inom SKK-organisationen (exempelvis specialklubbar, SHU-klubbar, 
SBK-klubbar) och ledare för utbildningen är en av SKK auktoriserad instruktörsutbildare i 
freestyle. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att utbilda förare i att 
utforma tävlingsprogram i freestyle och heelwork to music. Deltagarna ska även ges fördjupade 
kunskaper i hur hundar kan läras att utföra olika freestyle-rörelser och HtM-positioner samt hur 
lämpliga övergångar mellan rörelser kan tränas in.  
 
Mål 
Efter avslutad kurs ska deltagaren 

• Ha god kännedom om hur freestyle- och HtM-program kan utformas för olika typer av 
hundraser.  

• Ha träning i programplanering och tolkning av musik, samt kunna utforma övningar inom 
dessa områden.   

• Kunna använda och förmedla olika inlärningsstrategier i freestyleträningen. 
• Kunna lägga upp en plan för inlärning av beteendekedjor samt kunna använda sådana för 

utformning och träning av  rörelsekombinationer i freestyle- och HtM-program. 
• Kunna utbilda förare att träna sina hundar i freestyle och HtM på avancerad nivå (klass II 

och III), 
 

Titel efter genomförd och godkänd utbildning 
Freestyleinstruktör steg 2. 
 
Omfattning 
Kursen omfattar 16 lektionstimmar á 45 minuter samt en hemuppgift. Lektionstiden är förlagd 
under två dagar.  
 
Lägsta krav för deltagande 

• Freestyleinstruktörsutbildning steg 1. 
• Erfarenhet av att hålla nybörjarkurs i freestyle efter genomgången 

freestyleinstruktörsutbildning steg 1. 
• God erfarenhet av tävlingsinriktad träning och eget tävlande i freestyle (lägst klass I på 

inofficiell tävling).  
• Godkänd tävlingsledarutbildning i freestyle (görs på nätet via www.hundfreestyle.se). 

 
 
Arbetsform 

• Kursdagarna omfattar föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar med och utan 
hund. 

• Därutöver tillkommer en hemuppgift som skall göras efter slutförd helgkurs. 
 
 



Krav för godkännande: 
För att bli godkänd freestyle-instruktör steg 2 krävs godkänt resultat i utbildningens alla delar. 
Detta innebär att instruktörsaspiranten: 

• Gjort och lämnat in hemuppgift som blivit godkänd. 
• Medverkat i kursens alla moment. 
• Genomfört och dokumenterat den praktiska träningen enligt anvisningarna. 

 
Kursbevis 
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdar SKK ett kursbevis till deltagaren. 


