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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.

Kursmaterial Appellklass spår/sök/rapport
Jag har gjort en ny arbetsplan Appellklass som är tänkt att användas vid kurs i appellklass oavsett
om man som näsarbete väljer spår, sök eller rapport. Arbetsplanen användes båda terminerna
tillsammans med lydnadsboken BRUKSLYDNAD med DVD och näsboken SPÅRHUNDEN,
SÖKHUNDEN eller RAPPORTHUNDEN. Funktionärsutbildning finns även med i arbetsplanen, så
att kursarna blir spårläggare och t.ex. kan kommendera lydnad. Arbetsplan AKL ersätter Arbetsplan
4,5,6 och Arbetsböckerna Spår, Sök och Rapport. 1 ex skickas gratis till intresserade klubbar!

Framtida klubbfunktionär
Jag tror att just appellkursen är viktig som en bas för kunskaper och färdigheter i att tävla i appellklass
även om kursdeltagarna av olika skäl ”bara” blir godkända. Inom Brukshundklubben, tycker jag vi ska
värna om brukset både för hundarnas och vårt eget välbefinnandes skull. Det blir säkert enklare att
få villiga spårläggare, sökfiguranter och rapportfunktionärer om folk får lära sig – teoretiskt och
praktiskt – hur bruksgrenarna fungerar och hur kul det är att utöva dem.

Framtida instruktörer
Om medhjälpare till kursverksamheten tas från sådana klubbmedlemmar som – förutom sina goda
personliga egenskaper – klarat appellklass, tror jag vi i klubbarna på sikt får bättre
allmänlydnadsinstruktörer. Dessa ska ju ta kursarna med ut i skogen för mental aktivering av
hundarna (se arbetsplan 1, 2 och AllAktiv på www.sripublication.se) och då känner de sig säkrare och
utbildningen blir bättre.

Utbildningsprogram till boken ALLMÄNLYDNAD med DVD
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.
Konceptet är mycket användbart om klubben har kursdeltagare med bra hundar som inriktar sig mot
att tävla och som ”snabbt” vill fixa till allmänlydnaden dvs. klara SBK:s Allmänlydnadspass. Alla tre
stegen körs då i en följd efter kursdeltagarnas förutsättningar. Det är viktigt att även kursdeltagarna
har Utbildningsprogram/arbetsplaner – inte bara ledaren. Då är de delaktiga i sin egen utbildning
och det är superbra. Se gärna den nya kursaffischen på vår hemsida – helheten.
Lycka till – ni vet var jag finns om klubben behöver hjälp – inki@sripublication.se.

