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Katalogen är distribu-
erad. Med varje order
vi levererar bifogas
katalogen. Om du
som beställer vill att
fler i din klubb ska ha
katalogen så skriv det
i ordern.

För valp/grund/fortsättningskurs
finns även Utbildningsprogram i
tre målbeskrivna steg. Mindre
detaljplanering av sammankoms-
terna men med alla övningarna
som passar för enskild träning,
parträning och gruppträning i
kursen. Frågebatteriet hjälper
kursdeltagarna att lära sig
innehållet i boken. Viktigt!

  Allt kursmaterial finns beskrivet på vår hemsida www.sripublication.se
Vill du veta mer?  E-posta till Inki Sjösten inki@sripublication.se

Välkommen att beställa direkt från förlaget!  Omgående leverans. E-posta till order@sripublication.se

Bok, DVD och arbetsplan
till alla - ledare och deltagare - i kurserna.

Varför det?

Kursdeltagaren får god möjlighet att förbereda
sig och bli delaktig. Om man är förhindrad att
närvara vet man vad som gjorts förra gången.

Kurskonceptet blir tydligt.

Instruktören får en ramplanering och möjlighet att
vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare.

Medhjälparen får möjlighet att komma ihåg hur de
olika kurstillfällena genomförs i detalj och kan

därmed vara mer behjälplig.

Klubben erbjuder en likriktad utbildning. Materialet
ligger till grund för instruktörsutbildningen.

God möjlighet att presentera kurserna i detalj          i
olika sammanhang.

Arbetsplanens innehåll:
Kursprogram - Presentation
av alla skyltar i nybörjar-
klass - Inlärning av nya ord
- Ord och kroppsspråk -
Regler - Tävlingsträning -
Utvärdering.
Referenslitteratur är
böckerna ALLMÄNLYDNAD
och TÄVLINGSLYDNAD
med DVDer.
Hundförarbevis
Rally finns att
skriva ut från http://
www.sripublication.se/
SRIart/hundforarbevis.htm

Nytt
verksamhetsår

- nya möjligheter
För att vidareutveckla
kursverksamheten eller
helt ändra den, kan det
vara en god idé att
närmare studera vårt
kursmaterial. Det är
nämligen mycket mer
än ett kursmaterial. Det
är ett sätt att bygga upp
en klubb. Hur då?

Allt startar i grundkurser-
na. Om deltagarna där
lär sig - förutom att träna
sin hund - att samarbeta
med övriga i kursen
enligt de olika övningar
som finns i arbetsplaner-
na, startar kanske någon
slags klubbkänsla.

Intresserade och duktiga
kursdeltagare vågar bli
medhjälpare eftersom
de känner till hur teorin
och praktiken fungerar i
kursen efter arbets-
planen.

Kursutvärderingarna i
arbetsplanerna innehål-
ler frågor om att ”hjälpa
till i klubben” som ett sätt
att ”betala tillbaka på
riktigt”.
   De som skriver upp sig
blir sedan uppringda av
t.ex. köket eller tävlings-
kommittén ... Man kom-
mer in i klubbverksam-
heten. Positivt.

Arbetsplanen
är första steget.

Våra arbetsplaner finns för olika kursnivåer
- så här ser de ut!
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