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NyttNyttNyttNyttNytt - Häften om rallylydnad Nybörjarklass och Fortsättningsklass

Rallylydnad - nybörjarklass
Efter en kursomgång i Ronneby Brukshundklubb under våren 2012 har grundkurs
rally omarbetats och gjorts mera tydlig speciellt avseende slingorna. Alla symboler är
nu utritade, så att man direkt kan se hur slingorna ser ut och vilket nummer skyltarna
har. Underlättar speciellt för ledaren men gör även att kursdeltagaren lättare kan
träna på egen hand hemma efter häftet.
Häftet kan användas i kurs eller för enskild träning
Innehåll
Sid 3 Mål, kursmaterial, kursdetaljer och arbetssätt.   Sid 4-11 Planering av 8 kurstillfällen.
Sid 12 Kursutvärdering - hjälpa till i klubben.   Sid 13 Träning - några råd.
Sid 14 Träning av ordkedjor - träningspedagogik.   Sid 15 ORDförslag till skyltgrupper.
Sid 17 FOT - Ordinlärning/ordkedjor.   Sid 18 SITT och LIGG - ordinlärning.
Sid 19 STANNA-STÅ och KVAR - ordinlärning. Ordkedjor.   Sid 20 FRAMFÖR+SITT - förövning,
ordinlärning, träning.   Sid 21-25 Alla skyltar Rallylydnad nybörjarklass.
Sid 26 Dags för tävling - några råd från Charlotte Evaldsson     Sid 28 Kursutbud i hundklubb.

Pris 35 kr
Rallylydnad - fortsättningsklass

Häftet har samma utformning och tydlighet som
nybörjarklassens.

Innehåll
Sid 3-4 Mål, kursmaterial, kursdetaljer och arbetssätt.

Sid 5-12 Planering av 8 kurstillfällen.
Sid 13 Kursutvärdering - hjälpa till i klubben.

Sid 14 Träning - några råd.
Sid 15-16 ORDförslag till skyltgrupper.

Sid 17 SNURRA - Ordinlärning/ordkedja.
Sid 18 HOPP - ordinlärning/ordkedja.

Sid 19-21 Alla skyltar Rallylydnad fortsättningsklass.
Sid 22 På tävling i fortsättningsklassen.

Sid 23 Vad händer efter fortsättningsklassen?
Sid 24 Kursutbud i hundklubb.

Pris 35 kr

För att lära oss rallylydnaden har vi blivit
rallylydnadsinstruktörer samt börjat tävla rally.
Inki Sjösten med 10-åriga Kaksi och
Roland Sjösten med 7-årige Zelo.

Foto Nils Hällgren

Häftena om Rallylydnad skickas ut gratis till de klubbar vi
samarbetar nära med. Övriga intresserade klubbar får

kontakta oss för provex.

Kolla gärna vårt Utbildningspaket ALLMÄNLYNAD

Läs även på denna länk: http://www.sripublication.se/SRIart/aplrallylydnad.htm

http://www.sripublication.se/SRIart/Arbetsplaner.htm

F.ö. är vi stolta över
att få tävla Bruks SM

detta  år.
Inki&Yksi i spår och
Roland&Zelo i sök.

=bok+DVD+ Utbildningsprogram i tre målbeskrivna steg.
Mindre detaljplanering 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. Detta kursmaterial
är en bra grund för t.ex. rallylydnadsträning.
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