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Kortkurser i höst/vinter?
Hundarna måste ut i friska luften oavsett väder och vind. Varför inte bilda en grupp och tillsammans
träna näsarbete - uppletande av föremål, spår, sök eller rentav rapport? Förbered er genom att
tillsammans ”läsa in er” på ämnet innan ni åker iväg och tränar! Här finns studiematerialet!

135 kr
inkl. DVD

200 kr
inkl. DVD

200 kr
inkl. DVD

150 kr
Rallypaket
innehåller de två häftena
- nybörjarklass resp.
- fortsättningsklass
Rallypaketet kostar 65 kr
Art nr är
EAN 978 91 88008 534

Nytt häfte

Pris 45 kr
Nytt häfte för instruktörer
om hur man instruerar
kursdeltagare.

Danska
vänner?
Tipsa om
våra nya
alster!
Se på vår
hemsida!

Jobba ideellt? Varför då? Det tjänar man väl inget på?
De flesta föreningar idag har svårt att få ”gratispersonal” till sin verksamhet. Vi ”gamle”,
som fortfarande ser det naturligt att ”ställa upp” får försöka hjälpa våra blivande funktionärer att lyckas med sin hund och förstå hur de ska tänka och handla. Om så sker, kan de
bli intresserade av att - efter utbildning förstås - även hjälpa andra. SRI:s kompletta
ALLMÄNLYDNADskoncept är en god start med teori och praktik blandat - själva grunden
för all annan hundträning.
Arbetsplan för instruktörsutbildning (rev. 19/11-12) bygger på ett s.k. lärlingssystem där man efter cirka 20 tim får hjälpa till i några allmänlydnadskurser
före själva instruktörsutbildningen. Aspiranterna växer då in i rollen som ledare, får hjälp att träna sin hund och får samarbeta med andra ledare i klubben.
Detta skapar gemenskap och idealitet speciellt om alla kurser körs efter samma system t.ex. SRI:s AL-koncept. Fundera gärna över att använda SRI:s kursmaterial från första valpkursen till ”sista” instruktörsutbildningen - ni får en röd tråd som
är tydlig i allt tänk och träning. Vad man tjänar? Jo - tacksamma och aktiva kursdeltagare
och hjälpsamma kollegor. Och - det kanske viktigaste - vi ”kvalitetssäkrar” utbildningen.

Nya häftet Allmänlydnadsövningar - instruktioner i ord och bild - hjälper den oerfarne ledaren
att lära sig ge instruktioner på ett enkelt och tydligt sätt. Gjord i färg. Bildserierna är tagna från häftet Barn&unga tränar hund.
Köp gärna in instruktionshäftet till klubbens ledare och ha en trevlig kväll när ni ser igenom det!

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

