
 INFO 1 från Inki Sjösten                                       2010 02 22 

till hundklubbar som vill använda SRI:s kursmaterial                                                  
För mera info se www.sripublication.se. Tryck på Kursmaterial! 

 

 Kursutbud   
Presentation av kursutbudet i en klubb som använder SRI:s kompletta kursmaterial från 
allmänlydnadskurser till appellkurser. Kursaffisch i färg att sätta upp på klubben erbjuds. 

  Kurskoncept                           
ALLMÄNLYDNAD: Bok AL + DVD + valfri arbetsplan Valp, Grund, Forts.kurs och AllAktiv.           
Häftet Barn&unga tränar hund tillhör AL-boken och kan t.ex. användas av instruktörerna för att kort 
och enkelt ge instruktioner. Eller köpas av kursdeltagaren till familjens unga hundtränare. 
TÄVLING: SPÅRHUNDEN+Apl 4, SÖKHUNDEN+Apl 5, RAPPORTHUNDEN+Apl 6 för aklkurs del 1 
BRUKSLYDNAD inkl DVD appellklass + Arbetsbok Appellklass Spår, Sök resp. Rapport för del 2 
TÄVLINGSLYDNAD inkl DVD klass I-II + Arbetsplan 3                           
                                             
Arbetsplaner                                               
Kursdeltagaren ges god möjlighet att förbereda sig och vara delaktig. 
Instruktören får en ramplanering 
Instruktören ges möjlighet att vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare 
Klubben kan erbjuda en likriktad och målinriktad utbildning – ”kvalitetssäkring” 
Klubben kan presentera innehållet i kurserna övergripande och detaljerat. 

Kurskort  används för klubbens dokumentation av kursdeltagarens kursgång.                                           
Låt gärna kursdeltagaren själva fylla i. A4-format. Kan skrivas ut från SRI:s hemsida – Kursmaterial. 

Kursprotokoll  används för klubbens dokumentation av kursverksamheten.  
Om man i klubben har regeln att instruktör ska godkänna deltagare inför anmälan till kurs på nästa 
nivå, kan notering om detta göras på detta kursprotokoll. Ett papper för hela kursens resultat.      
(Finns för utskrift på SRI:s hemsida www.sripublication.se - Kursmaterial) 

Hundförarbevis 
Vid kursavslutningen uppskattar många kursdeltagare att få ett litet bevis på genomgången kurs. 
(Finns för utskrift på SRI:s hemsida www.sripublication.se - Kursmaterial) 

Utvärderingsblankett (Finns för utskrift på SRI:s hemsida www.sripublication.se - Kursmaterial) 
Sätt de ifyllda blanketterna i speciell pärm som styrelse, sektorer och kommittéer har tillgång till.  
Används främst för att låta kursdeltagare förstå att det finns behov av funktionärer i klubben.  
Berätta om verksamheten och be deltagarna fylla i där de tror sig kunna bidra. Sedan tar resp. sektor 
eller kommitté kontakt med dem som visat intresse och på så sätt ökar klubbens funktionärskår.  
Själva kursen bör utvärderas hela tiden, så att man rättar till sådant som kan och bör rättas till. 

Ledarutbildning – Kompetensutveckling                                                                                    
Till SRI:s kompletta kursmaterial hör även arbetsplaner för allmänlydnadsinstruktörsutbildning och 
instruktörsutbildning – kopplade till SRI:s kursmaterial. Ledarna får där lära sig använda kursmaterialet 
och blir därmed mycket väl förberedda inför sina egna kurser. Skriv gärna ut arbetsplanerna från SRI:s 
hemsida http://www.sripublication.se/SRIart2010/ledarutb.htm. Arbetsplanerna KL 1 och KL 2 kan 
även användas som kompetensutveckling av klubbens ledare. Finns många goda idéer där. 
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