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från Inki Sjösten till hundklubbar
För mera info se www.sripublication.se. Tryck på Kursmaterial!

2011 06 30

Prisvärt och bra kursmaterial – bok med DVD och arbetsplan
Klubbrabatt se: http://www.sripublication.se/prislistor.htm

Frakt tillkommer. Fraktfritt vid köp för 6000 kr.

Komplett material för allmänlydnadskurser från
VALPkurs till Fortsättningskurs SBK:s AL-pass.

Komplett material för träning av lydnadsprov
klass I och II och vissa moment i rallylydnaden.

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

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

Ledarutbildning allmänlydnad i två steg

Pris koncept ALLMÄNLYDNAD 220 kr
I Utbildningsprogrammet är kurserna på 8 ggr
bara grovplanerade. Målbeskrivningar i tre steg.
17 sid med olika övningar. Enskilda, parövningar
och gruppövningar. Övas hemma och i kursen på
klubben. Alla deltagare bör ha hela materialet.
Frågebatteriet 10 kr används för självkontroll att
man tagit till sig bokens innehåll. Bra för alla …
Pris koncept TÄVLINGSLYDNAD 228 kr
Kursmaterial för dem som är intresserade av
precisionslydnad t.ex. lydnadsklass I eller
rallylydnad. Arbetsplanen är gjord för kurs i
lydnadsklass I och II.
Många lydnadsmoment – men med mindre
precision – passar även rallylydnaden.
Pris SPÅRHUNDEN inkl. DVD 200 kr
BRUKSLYDNAD inkl DVD och Arbetspl 238 kr
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.
Pris SÖKHUNDEN inkl. DVD 200 kr
BRUKSLYDNAD inkl DVD och Arbetspl 238 kr
Detta kursmaterial används i både del 1 och del
2 av appellsökkursen. Första terminen fokuseras
på söket och andra terminen på lydnaden.
I arbetsplanen ingår även funktionärsutbildning
dvs. att kunna vara sökfigurant på bruksprov.
Pris 0 kr
Utbildning för medhjälpare (20 tim) och instruktör
(cirka. 50 tim) för allmänlydnadskurser finns
planerad i en arbetsplan skriven av Inki. Klar 20/7

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.

