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Nu har några SBK-klubbar mer frekvent börjat använda
Utbildningsprogrammet i sina AL-kurser. Det innebär
att kursdeltagarna bara behöver köpa EN arbetsplan,
som då räcker till de tre steg de flesta behöver för att
uppnå färdigheterna enligt SBK:s Allmänlydnadspass.
I Utbildningsprogrammet finns en grovplanering av
3 x 8 träffar. Alla övningar finns med och kan väljas
emellan efter deltagarnas behov och önskemål. De
”vanliga” arbetsplanerna med detaljplanering används
sedan som någon form av ”lärarhandledning”.
Målbeskrivningar för de olika stegen hjälper deltagarna att träna målinriktat och ”ta för sig” och fråga ledarna
om hur olika saker ska tränas med just deras hund.
Ledarna kopplar förstås till boken ALLMÄNLYDNAD
som hela tiden finns med i kursarbetet. ”Allt” står ju där
men ibland behöver kursarna hjälp att hitta infon...

Inki&Kaksi
och
Roland&Zelo
tävlade
inoff.rally 6/4.
Kaksi klarade
avancerad
klass och Zelo
stylade i
fortsättningsklassen ...

Varför inte pröva en kurs med detta kursmaterial?

Varför rallylydnad?
Kursmaterial - Allmänlydnad
Bok ALLMÄNLYDNAD 160 kr
Bok+DVD ALLMÄNLYDNAD 200 kr
Bok+DVD ALLMÄNLYDNAD+Utbildningsprogram 220 kr
Frågebatteri 10 kr
Barn&Unga-häfte 60 kr
Allmänlydnadsövningar - häfte för instruktören 45 kr

Rallylydnaden kan vara ett sätt att fånga upp och
aktivera den grupp av hundägare, som efter allmänlydnadskurserna, vill fortsätta någon form av träning.
Gamla medlemmar som har en äldre hund kan vara
en annan målgrupp. En ytterligare målgrupp kan vara
de i klubben som inte riktigt känner att lydnadsklassernas precision passar dem och deras hund.
Ideella krafter i hundklubbarna vill säkert att verksamheten ska vara stor och varierad, så att många
hundägare kan känna sig hemma i klubbarna och ha
något kul att göra med sin hund och något mål att
sträva emot. Då kan rallykurser vara en idé.
Vi har själva valt att även tävla i rally. Mest rally gäller
för Inki och 11-åriga Kaksi, som tycker det är kul att ”få
vara med på riktigt”.
Plantera gärna idén att träna rally med de gamla
hundarna i klubben. Ni kommer att bli förvånade över
nytändningen både hos förare och hund. Och helt
enkelt är det inte ... att sitta framför, snurra, gå på ”fel”
sida osv. Men - som sagts - det är mycket kul.

Kursmaterial - Rally
Priser exkl frakt
Häfte Rallylydnad Nybörjarklass 40 kr
Häfte Rallylydnad Fortsättningsklass 40 kr
DVD Rallylydnad i fodral 100 kr
DVD Rallylydnad i kuvert 60 kr
RallyPaket med häften+DVD 140 kr

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

