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Sätt gärna upp detta INFO-blad på klubbens anslagstavla!

Vårens kursverksamhet lider mot sitt slut och en förhoppningsvis skön sommar väntar. Ofta tar vi
sommarlov även i brukshundklubbarna och väntar med att dra igång kurser till hösten. Det är kanske
det rätta, vad vet jag? Själv tänker jag och ”min nuvarande kurs” lite tvärtom, faktiskt. Nu är kvällarna
ljusa och långa så helgerna kan vara kursfria. Därför tycker i alla fall jag att sommaren är den bästa
kurstiden. Jag startade i Ronneby Brukshundklubb en Appellkurs del 1 i våras och när de 8
kurstillfällena var över, så fortsätter vi direkt med del 2 dvs. tävlingsinriktningen mot appellklasstävlande i höst.

Komplett material för enskild spår/lydnadsträning
eller för kurs i appellklass spår.

Detta kursmaterial används i både del 1 och del
2 av appellspårkursen. Första terminen
fokuseras på spåret och andra terminen på
lydnaden. Arbetsplanen är kommunikationslänken mellan instruktör och kursdeltagare.
I arbetsplanen ingår även funktionärsutbildning
dvs. att kunna vara spårläggare på bruksprov.

Att leva som man lär
Jag och min lilla schäfertik Yksi har under våren tränat och tävlat flitigt i spårhundsgruppen. Vår
spårträning ser ni i nya DVDn Appellklass spår, där Yksi är ”filmstjärnan”. Lydnadsträningen har vi
genomfört helt enligt boken BRUKSLYDNAD och jag kan lova er – det fungerar att göra som det står i
den. Ge gärna tipset till klubbens tävlande att ”lusläsa” boken – en röd tråd uppenbarar sig och det är
”bara” att öva ord, ordkedjor och så småningom moment. Vi klarade lägre klass i mars, högre klass i
april och vann och tog cert i maj en vecka innan hon fyllde två år. Gissa om jag och min
spårläggare Roland är nöjda? Men nu ska vi ta paus från den intensiva lydnadsträningen och göra en
omstart för att få en hållbar lydnad på hög nivå. Så tänker jag även gällande spår och uppletande.

Anti-vilt-träning
I Utbildningsprogrammet som tillhör boken ALLMÄNLYDNAD finns beskrivet hur antiviltträning kan
planeras och tränas. Övning I 6 på sid 23. Men det är svårt att få till riktigt bra antiviltträning. Därför
anordnade Ronneby Brukshundklubb med hjälp av Roland Sjösten – expert på hundars mentalitet mm
– träning av detta efter en teoretisk genomgång inne. Man riggade en el-hare som hundarna lockades
att jaga och så övades inkallande med bra belöningar tills hunden accepterade förarens kommando.
Gissa om det var populärt – så populärt att det blev ytterligare en kväll för denna träning. Se det som

ett tips till din klubb för att kompetensutveckla dem som gått kurser eller kanske för de tävlingsförare
som har detta problem. En viltren hund är ju ett måste för tävling i spår, sök och rapport.
Vill du veta mer om oss och vårt kursmaterial? Kolla hemsidan www.sripublication.se!
Vill du beställa, så e-posta till order@sripublication.se. Vi levererar dagen efter du beställt.
Vill du ha kontakt med Inki så e-posta till inki@sripublication.se. Jag besöker klubbar som vill ha min
hjälp med att organisera kursverksamhet, praktiskt utbilda och kompetensutveckla instruktörer.

