Månadens kunskapstema på Ronneby Brukshundklubb
Månadens kunskapstema ska i första hand fungera som ett komplement till
kursverksamheten och som utveckling/fortbildning för alla medlemmar i Ronneby
Brukshundklubb. Temagruppen på klubben har ansvar för strukturerna kring månadens
kunskapstema.
Ett kunskapstema tillhör alltid något av tre huvudfokus; människa, samspel och hund.
Kunskapstemat introduceras de första veckorna i en månad genom att sammanställa och
sprida information i varierande medieformer i klubblokalen och på RBK:s hemsida, t.ex. med
artiklar, bilder, videofilmer, mm. Intresserade klubbmedlemmar får/bör gärna bidra till
informationssökning, sammanställning och spridning. Tanken med detta initiala arbete är att
succesivt väcka/utöka intresset för månadstemat. Längre fram i månaden anordnar
temagruppen någon form av föreläsning, filmkväll, expertpanel etc. Dessa arrangemang följs
av både strukturerade och spontana gruppdiskussioner. Förhoppningsvis kan detta stimulera
till ytterligare kunskapsförstärkning kring temat framöver. När nästkommande månadstema
introduceras, sparas den tidigare temainformationen.
Vilka bestämmer teman?
Utefter förslag på teman från aktiva klubbmedlemmar sammanställer temagruppen
förslagen och distribuerar till klubbens medlemmar som också har möjlighet att ge egna
förslag och att delge temagruppen synpunkter innan temana fastställs. Här nedan
presenterar vi vårens kunskapsteman med länk till ytterligare information. Har du förslag på
kunskapsteman för hösten 2015 tar vi tacksamt emot dessa 

Teman för våren 2015, se även figur nedan
- Mars Tema samspel - Arbetsmetoder för samspel: Filmkväll där alla i klubben bjuds
in att ta del av ”Maria Brandels” film om samspel/träning av hund. I direkt anslutning
till filmen samlas deltagarna i gruppdiskussioner kring några angelägna punkter.
Ytterligare gruppmöte kan anordnas.
- April Tema hund - veterinärkväll: Veterinär föreläser om hundens faror och
sjukdomar. Diskussioner/frågor.
- Maj Tema människa - tävlingsnerver: Föreläsning av idrottspsykolog om
tävlingsnerver. Expertpanel bildas i direkt anslutning till föreläsningen där erfarna
tävlande inom klubben inbjuds att delta för frågestund.
- Juni Tema hund - friskvård: Föreläsning/lektion/instruktion om friskvård och
förebyggande hälsovård av hund. Diskussioner/frågor.
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Du är mycket välkommen att delta i månadens kunskapstema !!
Temagruppen våren 2015 på Ronneby Brukshundklubb
Rose-Marie Olsson och Elisabeth Sjöberg
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