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till hundklubbar som vill använda SRI:s kursmaterial
För mera info se www.sripublication.se. Tryck på Kursmaterial! Tel. Inki 0457-23009.

Kurskoncept Allmänlydnad
intresserar allt fler klubbar. Vi har fått en del nya kontakter denna vår. Kul – tycker vi.
DVDn till boken intresserar också allt fler och det hoppas vi att hela kursfamiljen får glädje av.
Jag fick ett telefonsamtal som får mig att berätta följande …
En ”ännu inte AL-koncept-invigd” instruktör ville inte använda detta nya konstiga kursmaterial med
styrning via en Arbetsplan. Men så övade man ute bl.a. Mingelövningen (G 2 gruppövning av ordet
KOM – inkallning) samt ”Leverpastejen” – en individuell dominansövning av ordet KOM – I 4. Man
visade hur dessa övningar fanns beskrivna i Arbetsplan 1 – grundkurs samt kopplingen till bok och
DVD … Hmm… det var ju faktiskt riktigt bra … och kursarna gillade det verkligen …

Om man i klubben av olika skäl – t.ex. olika årgångar av instruktörsutbildningar – inte vill
använda arbetsplanerna till Allmänlydnadsboken utan i stället väljer att låta varje instruktör göra sina
egna planeringar, kanske man ändå skulle kunna komma överens om att använda sig av de praktiska
övningar som finns beskrivna i Utbildningsprogrammet. Här finns samtliga övningar beskrivna och
de visas även på DVDn, som förhoppningsvis alla kursdeltagare fått med kursboken.
Innehållsförteckning i Utbildningsprogrammet:
Parövningar

Individuella övningar

Gruppövningar

I 1. Goda vanor hemma

20

P 1. Passivitet

24

G 1. Inkallande – störningsträning

28

I 2. Relation - Belöning

21

P 2. Kontakt med annan hund

24

G 2. Inkallande – ”Mingel”

29

I 3. ORD-träning

21

P 3. ”Hinkarna” – koncentration

25

G 3. Följsamhet – GÅ FINT

29

I 4. Inkallande med störning

22

P 4. Möten under promenad

26

G 4. Möte med annat ekipage

30

P 5. Hantering - visitation

27

G 5. Kvarsittande

30

I 5. Balans och klättring

23

P 6. Läggande på avstånd

27

G 6. Spårning

31

I 6. AntiVILTträning

23

G 7. Uppletande av föremål

32

G 8. Personsök

33

G 9. Rapport/Budföring

34

”leverpastejen”

Intresserade klubbar erbjuds ett gratisex. av Utbildningsprogrammet. Läs mer om det på vår hemsida
www.sripublication.se – tryck på Kursmaterial för hundkurser!
Häftet Barn&unga tränar hund tillhör AL-boken och kan erbjudas kursdeltagarnas familjer för 60 kr
men kan även användas av instruktörerna så att de kort och enkelt kan ge instruktioner enligt ALkonceptet. Häftet är således också en bra ”snabbkurs” i allmänlydnad.
Arbetsplaner ger kursdeltagare goda möjligheter att förbereda sig och vara delaktiga i kursernas planering.
Instruktörerna får en ramplanering samt ges möjlighet att vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare.
Klubben kan presentera innehållet i kurserna övergripande och detaljerat och därmed erbjuda en likriktad och målinriktad
utbildning – det blir en ”kvalitetssäkring”. Pröva komplett kursmaterial och bygg upp klubben via utbildningssystemet!

