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  Det danske kursusmateriale er beskrevet på www.tikloshop.dk og www.sripublication.se
Mail til inki@sripublication.se eller info@tikloshop.dk

Vill du veta mer?  E-posta till Inki Sjösten

TikloShop - Tine Kloster - Sdr. Greenvej 16, 7400 Herning
Mobil: 28 43 98 89   @: info@tikloshop.dk   W: www.tikloshop.dk

Nu skifter vi distributør i Danmark. Vi takker Vivi Gilsager for godt samarbejde. Vivi vil videregive evt.
ordrer til vores nye sælger i Danmark - Tine Kloster i Herning.

fra SRI Publication AB og Inki Sjøsten

Almen Lydighed - bog med
planlægning af kurser og
øvelser - alene, i par og i
grupper. DVD Almen Lydighed
2009 hører til bogen.

Grundlæggende
Konkurrencelydighed med
arbejdsplan for C-klassen.
Enkel og effektiv indlæring/
træning. Kort vej til målet.

Generelt om træning med
målbilleder. Hæfte og DVD med
tydelige forklaringer om
indlærings- og trænings-
metoden.

Inki og Roland Sjösten er forfatter og
filmfotograf til bøgerne og filmene
som SRI Publication AB i Sverige har
udgivet. Bestselleren i Sverige
ALLMÄNLYDNAD findes på 9 sprog -
bl.a. dansk og hedder her Almen
Lydighed. På dansk findes også
Grundlæggende Konkurrence-
lydighed, som handler om C-
klassens indlæring og træning i hen-
hold til modellen med målbilleder.

Inki og Roland har mange års erfaring
med hundetræning og netop den
grundlæggende lydighed anser de for
den absolut vigtigste træning, der
altid skal vedligeholdes.

At anvende bog + DVD + arbejds-
plan i sammenhæng med kurser er
noget Inki har udviklet. Klubber som
anvender konceptet, får et godt og

ensartet kursusforløb og kursus-
deltagerne lærer at forstå HVORFOR.
Efter træningen af den grund-
læggende lydighed, bliver det derfor
lettere at fortsætte træningen.

Inki og Roland har besøgt Danmark
mange gange som instruktører og
som deltagere ved Nordiske
mesterskaber. Det seneste besøg
var i Vejle den 5. og 6. maj 2012,
hvor trænerne lærte om mentalitet -
Roland er mentalitetsdommer - og
hvordan den påvirker trænings-
metoder og teknik.
Vi håber, DcH klubberne finder vores
danske kursusmateriale værd at
prøve i et kursusforløb.

Rallylydnad
Inki og Roland har

konkurreret - og også
lavet en arbejdsplan

for et nybegynder-
kursus i rally lydighed.

Fås på svensk hos
Tiklo. Kan være en

hjælp i DcH
klubberne!

Vi beder DcH klubber og andre interesserede kontakte Tine, når I vil købe bøger, arbejdsplaner og DVDer fra os.


