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SRI Publication AB - Inki och Roland Sjösten
önskar våra kunder och vänner en god fortsättning på det nya året.

Vi hälsar alla välkomna att samarbeta med oss under 2013. Vi fokuserar främst på kursmaterial
för hundklubbar som vill ha ett enhetligt och komplett kursmaterial från första valpkursen till

mera avancerade kurser i bruks, lydnad och rally. En röd tråd finns i vårt kursmaterial.
Man genomför inlärning och målbildsträning på samma sätt hela tiden. Det blir hållbart.

Kursdeltagarna känner igen sig när de går vidare i sin träning. Instruktörerna vet vad som
gjorts på förra kursen. Det blir ordning och reda i kursverksamheten. Det gillar alla.

I år presenterar vi våra artiklar i en enkel
A5-folder som kommer att skickas ut till
hundklubbar, klubbledare och studiefrämjare
i hela landet. Läses även på vår hemsida.
   Vill klubbar dela ut foldern till sina instruktö-
rer så är det bara att tala om antalet, så
skickar vi den tillsammans med er beställning
av vårterminens kursmaterial. Det kan ju vara
bra för ledarna att kunna berätta för sina
kursdeltagare vilka fler böcker, arbetsplaner
och filmer som finns från samma författare
som skrivit den kursbok de använder.

SRI Publication AB har funnits sedan 1989.
23 år. Vårt kännetecken är bl.a. att vi har
filmer som bilaga till våra böcker. Det hjälper
kursdeltagare att förstå hur de ska agera
när de tränar. Ovärderligt.
   Roland har gjort filmerna om mentalitet i
SBK:s tappning. Utmärkta som referens-
material i kurser.
   Ett annat kännetecken är att vi lever som
vi lär. Vi har god allmänlydnad på våra egna
hundar och tävlar på SM-nivå i bruks båda
två. Sammanlagt har vi varit med 35 gånger.
Vi tävlar även rallylydnad - Roland med sin
Zelo och Inki med 11-åriga Kaksi. Den
intresserade kan följa våra tävlingsresultat
på vår hemsida.
   Vi jobbar ideellt i vår brukshundklubb och
just nu är vi delaktiga i klubbens allmänlyd-
nadsinstruktörsutbildning med SRI:s kurs-
material i fokus. Fungerar utmärkt.

Rolands bc-valp - Tendings Skyey 5 mån

Familjens vuxna hundar är
Inkis Yksi 3½ och Kaksi 11 samt Rolands bc Zelo 7 år


