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Mer info finns på vår hemsida www.sripublication.se

  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

Pröva gärna Utbildningspaket ALLMÄNLYDNAD !

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

=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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Visst blir man glad över att ha funnit alla pinnarna i SM-spåret!
Inki&Yksi fixade det och hade ett trevligt samtal med spårmottagare och spårläg-
gare om spårningens ädla konst. Idéer som finns beskrivna i boken/filmen Spår-
hunden förmedlades. Hade man läst boken? Sett filmen? Man hade ingen aning
om dessa källor till information. Därför vill vi - för bruksets överlevnads skull -
be er SBK-funktionärer i klubbarna berätta om dessa skogsböcker (sök och
rapport finns ju också), så att nybörjare kan skaffa sig materialet för självstudier
och få kunskaper utöver dem, som givetvis förmedlas av klubbens tävlingsförare.

Inki&Yksi kom på 12:e plats -
hyfsat av en blott 3-årig schäfer-
tik. Det var Inkis 4:e hund som
tävlat på SM vid 3 års ålder - den
första fick bli 4 år ...
För Inki var det 16:e SM:et.

Paket för kurs i två terminer för tävlande
i appellklass spår är ett riktigt bra kursma-
terial. Filmerna visar det som det skrivs
om i böckerna. Blir en bra grund inför
träning och kanske brukstävlande. Visa
och berätta för klubbens intresserade
med lämplig hund!

Varför inte på ett klubbmöte berätta om dessa
eminenta skogsböcker - glöm då inte nya häftet
Uppletande av föremål med DVD.
Mer info: http://www.sripublication.se/SRIart/AllaArtiklarSRI.htm

Rallylydnad - nybörjarklass resp. fortsättningsklass
Häftena börjar nu användas i klubbarna.
Ska bli intressant att utvärdera dem.
Vi återkommer till dem i senare Info-blad.
Häftena kostar 35 kr
och kan betraktas som ”arbetsplan och kursbok” i ett.

Inki och 10½-åriga
Kaksi har nu klarat
av fortsättnings-
klassen. Nu ska
Kaksi lära sig age-
ra på höger sida -
det blir en utmaning.

Ledare! Försök enas kring ETT kursmaterial i klubben. Det vinner alla på - klubben
kan detaljpresentera, ledarna kan ersätta varandra, kursdeltagarna få samma utbild-
ning - en kvalitetssäkring ... det blir en KLUBB. Diskutera gärna det på nästa möte!

Under vintern arrangerar klubbar/distrikt ofta allmän-
lydnadsinstruktörsutbildningar. Inför planering av
dessa vill vi gärna uppmärksamma er på de arbetsplaner
ni kan ha till hjälp vid ledarutbildningarna. (De är gratis och
förstås speciellt lämpliga för klubbar som använder SRI:s kursmaterial.)
Dela gärna upp utbildningen i flera steg så att deltagarna
”hinner”, orkar och VILL. I ”min klubb” - Ronneby BHK - gör vi så
och ledare för vår omfattande kursverksamhet på alla nivåer ”växer
fram”. Aspiranterna deltar aktivt i kursverksamheten och utvecklar även
träningen av den egna hunden. En del tävlar också.

Detta häfte är
TOPPEN även
för kursledare!


