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Förlagskatalog
2012
Katalogen är nu
skickad 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 även läsa
förlagskatalogen på
vår hemsida.
Direktlänk:
www.sripublication.se/
Forlagskatalog.htm

Kursmaterial
TÄVLINGSLYDNAD
Vi har uppgraderat DVDn
Lydnadsklass I-II enligt
2012 års regler.
Finns i kuvert för inklistring
i befintlig bok.
Kostar 80 kr.
Arbetsplan 3 för kurs i
lydnadsklass I och II är
även ändrad enligt de nya
reglerna.
Boken är densamma
tillsvidare.

Kursmaterial
BRUKSLYDNAD
Arbetsplan Appellklass
för kurs i appellklass
spår/sök/rapport
har fått nytt omslag i färg.
Böckerna SPÅRHUNDEN
och SÖKHUNDEN kan
numera köpas med DVD
om grundutbildning spår
resp. sök i boken.
Appellkurs efter detta
material är mycket uppskattat av kursdeltagare.

För valp/grundkurser – pröva
gärna AL-konceptet med boken
ALLMÄNLYDNAD med DVD +
Utbildningsprogram med alla
tänkbara övningar som passar för
enskild träning, parträning och
gruppträning i kursen.
Frågebatteriet hjälper kursdeltagarna att lära sig innehållet i
boken. Viktigt!

Häfte med DVD
Uppletande av
föremål
Nu har vi filmat om uppletande av föremål och
skrivit ett nytt häfte om
inlärning och träning.
Det passar för bruksprovsträning och/eller
målinriktad mental aktivering av sällskapshunden.
Bruksföraren får många
goda idéer om hur momentet ska fungera på
bruksprov.
Som kursmaterial efter
allmänlydnadskurser
kan materialet förstås
också användas.
Häfte+DVD pris 135 kr

Snart ... är den klar!
Även vid rallylydnadsnybörjarkurser kommer det att bli möjligt för ledare och kursdeltagare att jobba efter en
arbetsplan kopplad främst till ALLMÄNLYDNADS-konceptet.
Arbetsplanens innehåll: Kursprogram - Presentation av alla skyltar i nybörjarklass - Inlärning av nya ord - Ord
och kroppsspråk - Regler - Tävlingsträning - Utvärdering.
Arbetsplanen skrivs av Inki Sjösten med support från rallylydnadsinstruktören Roland Sjösten.

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

