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Förlagskatalog 2011 ligger nu klar för tryckning. Den skickas snart ut till våra kunder
och till de hundklubbar i landet, som vi tror kan vara intresserade av vårt utbud. I katalogen beskrivs
speciellt hur olika kurser – inom allmänlydnaden och inom tävling – kan arrangeras med hjälp av vårt
kompletta kursmaterial. Du kan redan nu kolla på förlagskatalogen på vår hemsida.
Direktlänk: http://www.sripublication.se/Forlagskatalog.htm
Nyheter under våren 2011

DVD appellklass SPÅR

DVD appellklass SÖK

Några filmscener återstår när det blir barmark … Sedan är det tänkt att filmerna ska följa med
böckerna SPÅRHUNDEN och SÖKHUNDEN och användas vid appellklasskurserna. Filmerna
kommer självklart även att levereras i kuvert för inklistring i de böcker man redan köpt.

Nya ledarutbildningar 2011
Ny utbildningsgång för instruktörsutbildning är på planeringsstadiet inom SBK.
I Ronneby Brukshundklubb har Hundägarutbildningssektorn (HUS) tillsammans med mig jobbat fram
ett förslag till delad utbildning, så att första delen är kort och den andra lite längre. Tanken är att
medhjälparna ska få en ”riktig” utbildning innan de påbörjar jobbet i kurserna.
Arbetsplan LEDARutbildning Steg 1 används för utbildning av medhjälpare i
allmänlydnadskurser, där man använder kursmaterialet ALLMÄNLYDNAD.
Kurstid cirka 20 tim. Arbetsplanen levereras gratis från SRI.
Kursinnehåll bl.a.: Om klubben - Dressyrpolicy - Ideell förening - Klubbens
kursupplägg - Alla gör ungefär lika - Inlärning om hur ORD kopplas till målbild.
Förklaringsmodell. - Insikt om inlärningsförloppet från ORDinlärning till ”sagt ord gäller”.
- Träning av allmänlydnad enligt B&U-häftet ur ledarperspektiv. - Genomgång av MHMentalbeskrivning Hund och MT-Mentaltest . - Lagar och förordningar om hund.
Kursmaterial: Kompletta kursmaterialet ALLMÄNLYDNAD + häftet Barn&unga tränar
hund (B&U-häftet) för de praktiska övningarna.
Arbetsplan
LEDARutbildning
gratis från SRI.

Fortsättningen Steg 2 är på 40 - 60 tim. Erfarenheterna som skaffas vid det
praktiska arbetet i kurserna blir en mycket bra start på den ”riktiga”
GRUNDinstruktörsutbildningen, efter vilken man får bli kursansvarig.
Ny arbetsplan kommer …
Vill du veta mer? E-posta till Inki Sjösten inki@sripublication.se

