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Vi skickar gärna fler
kataloger tillsammans
med era order!

Kolla gärna vårt Utbildningspa-
ket ALLMÄNLYNAD =bok+DVD+
Utbildningsprogram i tre mål-
beskrivna steg. Mindre detaljpla-
nering av sammankomsterna än i
de ”vanliga” arbetsplanerna men
med alla övningarna som passar
för enskild träning, parträning
och gruppträning i kursen.
Frågebatteriet är till bra hjälp.

  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

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

Nu är tränings- och tävlingsverksamhet i full gång.

Själv tävlar jag - Inki Sjösten - i elitspår med min
snart 3-åriga schäfertik Yksi för att försöka kvali-
ficera oss till Bruks-SM. Med gamla schäfertiken
Kaksi - 10 år - tävlar jag rallylydnad och tänker
klara av även fortsättningsklassen innan året är
slut.

Även om många klubbar inte ”orkar” hålla tävlings-
kurser (lydnadsklass I resp. appellklass) borde
man kanske visa upp böcker och filmer, så att
intresserade hundägare på egen hand kan få
informatioin om hur de ska tänka och träna t.ex.
spår eller sök. De tillhörande filmerna är mycket
uppskattade av dem som ”kommit åt dem”.

Så berätta gärna om dessa böcker + DVD:

MålMålMålMålMål
Det är både intressant och

viktigt att formulera mål
för sin verksamhet.

Det är viktigt både för
enskilda hundägare och

för klubben.

Idé för en klubb:
Bjud in alla aktiva och

positiva hundägare till en
målsättningskväll.

Punkter på programmet:
- Vilka enskilda

(tävlings)mål har var och
en? Skriv på blädderblock

(som sparas).

- Vilka kan träna tillsam-
mans för att uppnå sina

mål? Skriv upp på
blädderblock - ändra när

så behövs.

- Vid klubbmötena
revideras både målen
och träningsgrupperna

när alla är samlade för att
besluta om klubbens

angelägenheter.

- Ha listade alla
funktionärsuppdrag -

från svåraste till enklaste -
inom t.ex. tävlings-

kommittén och försök
finna namn till alla poster.

I Ronneby BK gjordes
så den 31/1.

Se gärna http://
www.sbkronneby.com/
under ”Nytt&Aktuellt”

längst ner under rubriken
”En underbar kväll”.

En sådan hoppas jag fler
får uppleva.

Hälsningar
Inki Sjösten

SPÅRHUNDEN med DVD
grundutbildning

SÖKHUNDEN med DVD
grundutbildning

Uppletande av fvöremål med
DVD grundutbildning

Kanske kan några av klubbens
medlemmar träna näsarbete till
glädje för både dem och deras
hundar. ALLA måste ju inte tävla
bruks för att träna det, eller hur?
God hjälp för dem är våra NÄS-
böcker med sina DVDer. Enkelt
och tydligt.

I kursmaterial ALLMÄNLYDNAD ingår även näsarbete.
I utbildningsprogrammet finns att läsa om hur man gör.

Projekt på gång
Häfte om rallylydnad

med DVD.
Klar i augusti 2012


