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Mer info finns på vår hemsida www.sripublication.se

Efter grundutbildning i allmänlydnad behöver nyblivna hundägare ofta vägledning om
vad de och deras hundar passar för och tycker är kul att träna, för att den goda relationen ska bibehållas. De behöver ofta lära sig vad de kan göra för att ha trevligt tillsammans med sin hund. Att bara gå ut och promenera blir gärna lite enformigt ...
Häftet Prova På presenterar förutom fortsatt allmänlydnad med fokus på inkallning
även rallylydnad, agility, spårträning och leta föremål. Häftet innehåller träningsplanering av två kurstillfällen vardera av
- Avancerad inkallning, möten med andra lösa hundar, stadga dvs. ”sagt ord gäller”
- Spårning och leta föremål efter hundens förutsättningar
- Rallylydnad i praktiken. Övning i enklare slingor.
- Agility i praktiken. Övning i enklare hinderkombinationer.

Häftet Prova På med info och
planering för 8 träffar.

Jag - Inki Sjösten - har själv haft en sådan kurs i höst i Ronneby Brukshundklubb. Mycket kul även för mig
som instruktör att samarbeta med t.ex. agilitysakkunniga som bidrog de två gånger vi hade agility. Efter
kursens 8 ggr visst alla deltagare vad de ville fortsätta med av klubbens utbud av kurser. De stannar kvar i
klubben och blir aktiva - så bra för både klubben, dem själva och deras hundar!
Det var också mitt mål med denna arbetsplan. Vill du veta mer? Ring Inki 0708-230 999.

Under vintern sker ofta ledarutbildningar och kompetensutvecklingar av klubbarnas
funktionärer. Om inget är planerat kanske några träffar kring utveckling av instruktörernas förmåga att instruera kortfattat och tydligt vore något?

Idé:

Skaffa häftet Allmänlydnadsövningar - instruktioner i ord och bild - till deltagarna. Efter genomläsning hemma i förväg kan gruppen träffas några timmar under
några soliga lördagar eller söndagar i vinter och träna med sina egna hundar - allmänlydnad behöver vi ändå alla träna ...Två och två ledare kan ansvara för träningen och
övningar tas från häftet. Blir väl mest inkallning förstås ...
Om din klubb har instruktörsutbildning är detta häfte ovärderligt som hjälpmedel för alla
ledare. Jag ska under våren besöka några klubbar och då kommer detta häfte i fokus.
Vill du veta mer? Ring Inki 0708 230 999 eller maila inki@sripublication.se.
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Förlagsfolder 2014

Priser exkl frakt
Häfte Rallylydnad Nybörjarklass 40 kr
Häfte Rallylydnad Fort.sklass

40 kr

DVD Rallylydnad i fodral

100 kr

DVD Rallylydnad i kuvert

60 kr

RallyPaket med häften+DVD

140 kr

Nytt kursupplägg för 2014?
Varför inte kolla upp vårt kursmaterial med
Bok + DVD + arbetsplaner till alla nivåer!
Effektivt och framgångsrikt koncept från
allmänlydnadskurser till tävlingskurser. Kolla!

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

