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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...
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Varför inte pröva en kurs med detta kursmaterial?

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

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

Inki&Kaksi har nu tävlat i
avancerad klass tre
gånger med kvalpoäng.
Ska det bli tävlande i
Mästarklass
för 11½-åriga Kaksi?
Funderar på det, för vi har
så kul när vi tränar.

Mentaltest av hund syftar till att objektivt beskriva och
poängsätta en hunds reaktioner och ageranden i olika
situationer. SBK:s utskott för avel och hälsa har 2012
fastställt testets innehåll och arbetssätt.
Denna film har gjorts i samarbete mellan SBK:s
Utskott för avel och hälsa och SRI Publication AB.
Roland Sjösten har filmat och redigerat. Ekipage i
filmen är Inki Sjösten med Memorix Yksi och
Erik Sandén med Molars Winzo.
Följande moment testas
1. Kontaktvillighet
2. Samarbete, lek och
konkurrens om föremål
3. Gripande och konkurrens
om föremål
4. Förföljande och uthållighet

5. Flockkänsla
6. Socialt samspel
7. Överraskning
8. Ljudkänslighet
9. Släde
10. Skottprov

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

