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Rolands bc-valp - Tendings Skyey 6 mån

SRI Publication AB - Inki och Roland Sjösten
Vi hoppas ni fått vår företagsfolder per post med alla våra artiklar presenterade.
Vi hälsar alla välkomna att samarbeta med oss under 2013. Vi fokuserar främst på kursmaterial för hundklubbar
som vill ha ett enhetligt och komplett kursmaterial från första valpkursen till mera avancerade kurser i bruks, lydnad
och rally. En röd tråd finns i vårt kursmaterial. Man genomför inlärning och målbildsträning på samma sätt hela
tiden. Det blir hållbart. Kursdeltagarna känner igen sig när de går vidare i sin träning. Instruktörerna vet vad som
gjorts på förra kursen. Det blir ordning och reda i kursverksamheten. Det gillar alla.

Vår nya artikel heter RallyPaket. De båda
häftena om Nybörjarklass och Fortsättningsklass finns i ett gemensamt häfte och till detta
häfte hör DVDn Rallylydnad.
Filmen visar tre ekipage som tävlar rally
nybörjarklass och två ekipage som tävlar i
fortsättningsklassen.
Domarens planering visas samt även den
banskiss som de tävlande fick vid anmälan
tävlingsdagen.
Filmen är 16 minuter lång och kan beställas
separat i fodral också. Separata häftena
Nybörjarklass och Fortsättningsklass kan
förstås beställas ”som vanligt” till era kurser.
Se www.sripublication.se!

... men allt börjar med allmänlydnaden.

Priser exkl frakt:
Häfte Rallylydnad Nybörjarklass 40 kr
Häfte Rallylydnad Fortsättningsklass 40 kr
DVD Rallylydnad i fodral 100 kr
RallyPaket med häften + DVD 140 kr
Bok ALLMÄNLYDNAD 160 kr
Frågebatteri 10 kr
Bok + DVD ALLMÄNLYDNAD 200 kr Barn&Unga-häfte 60 kr
Bok + DVD ALLMÄNLYDNAD + valfri arbetsplan 220 kr
Allmänlydnadsövningar - instruktionshäfte 45 kr

Prova
gärna
vårt kompletta kursmaterial!
Det ger
klubben
en fin
möjlighet
att tydligt
visa vad
man kan
erbjuda.

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

