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till hundklubbar som vill använda SRI:s kursmaterial.
För ytterligare information - se www.sripublication.se. Tryck på Kursmaterial!
Kursmaterial – Kompletta kursmaterial (bok + DVD + arbetsplan) från första valpkurs till tävlingskurs i lydnad eller
appellklass finns hos SRI Publication AB.
Kursplanering – Finns i de arbetsplaner som finns till alla kursböcker. Alla instruktörer följer arbetsplanerna och därmed
blir klubbens erbjudna kurser lika till innehåll - kvalitetssäkring till nytta för klubben, ledarna och kursdeltagarna – dvs. alla.
Ledarutbildning för allmänlydnadsinstruktör och SBK-instruktör finns utformade i Arbetsplan KL 1 och KL 2
(kursledarutbildningar med SRI:s kursmaterial i fokus men efter SBK:s ”regelverk”). Den egentliga ledarutbildningen börjar
när klubben tar in medhjälpare i kursverksamheten. Det kan ske ganska snabbt eftersom medhjälparen redan ”kan”
kursmaterialet från sin egen utbildning med dess teoretiska och praktiska färdighetskontroller.

Kompetensutveckling – här kommer det viktiga …
När instruktörerna är utbildade och börjar hålla sina kurser gäller det för klubbarna att ta väl hand om sina
”guldägg”. I och med att alla använder samma kursmaterial blir kurserna lika varandra i stor utsträckning om än
inte helt och hållet. Folk och hundar är som tur är olika och anpassning av kursinnehållet sker alltid.
Arbetsplanerna medför att det inte blir något ”snack” om att vissa instruktörer håller kurser med bättre innehåll
än andra och det är ju bra för klubben utbildningsrykte.

Förslag till aktiviteter för instruktörerna:
1. Hjälpa allmänlydnadsinstruktörerna med träning av de egna hundarna
* Erbjud dem organiserad träningshjälp av klubbens framgångsrika tävlingsförare
* Arbeta tillsammans (teoretiskt och praktiskt) efter boken BRUKSLYDNAD, som är mycket tydlig och enkel
att träna efter - speciellt tillsammans med tillhörande filmer Appellklass och lägre-elit brukslydnad och
Arbetsbok. Man lär sig målbildsträning ”under resans gång” och det får man nytta av även på sina
allmänlydnadskurser.
* Bjud in instruktör som ”kan” målbildsträning (inlärnings-/träningssätt i SRI:s kursböcker)
* Utnyttja SRI:s support – se nedan!
2. Se till att instruktörerna får lära sig ”massor” om mentalitet och kopplingen till träning. Där finns mycket
intressant att tala om, göra och förstå. Se support nedan!
3. Arrangera så att instruktörerna får träffas och träna allmänlydnad tillsammans. Massor av övningar
finns ju i arbetsplanerna och de är inte till bara för kursdeltagare … Alla måste vi underhålla allmänlydnaden –
den är färskvara. AL-passet måste kunna visas av en trovärdig instruktör, eller hur?
4. Läs en hundbok och diskutera innehållet vid en I-träff. Välj t.ex. någon bok om etologi eller kanske
SPÅR-SÖK- eller RAPPORTHUNDEN Skriv lappar på frågor som har intressanta svar. Ha trevligt!
5. Använd Allmänlydnadsbokens Frågebatteri vid en instruktörsträff och kolla av innehållet i boken. Ni
kommer att bli förvånade hur kul ni kommer att få det och hur lärorikt det är. Man tror nämligen att man
kommer ihåg … I Ronneby började vi vår senaste ALI med ”husförhör” enligt Frågebatteriet och det tyckte alla
var en toppenstart på instruktörsutbildningen.
6. Support av Inki och/eller Roland Sjösten - mejla inki@sripublication.se
Klubbar som samarbetar med oss fullt ut erbjuds kvälls/endagsbesök mot milersättning (och mat/logi om det är
långväga). Rolands specialitet är mentalitet kopplat till träning – punkt 2. Mycket uppskattat av alla som vill
träna effektivt och bli kunniga på området. Inkis specialitet är ledarutbildningar men även övriga punkter ovan.
7. Stefan Mårtensson stefan@sripublication.se är numera involverad i SRI Publication och besöker gärna
klubbar i Skåne som vill få SRI:s kurssystem förklarat för sig – teoretiskt och praktiskt. Se punkt 3.
Enbart milersättning tas ut.

