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Höstens kursverksamhet har startat runt om i landet och vi har fått flera nya klubbar, som valt att pröva 
vårt kursmaterial. Det gläder oss. Flera klubbar funderar också för närvarande på det samarbetsavtal 
som vi erbjudit. Ska bli intressant med en tätare kontakt med dessa klubbar framöver. Kolla på vår 
hemsida om du inte har hört något om detta. Klicka på Om samarbete med SRI på menyn på 
www.sripublication.se  

 

 
NYHET Filmen Mentalbeskrivning Valp har gjorts i samarbete mellan 
SBK:s utskott för avel och hälsa (via Ann Olsson och Inga-Lill Larsson) 
och SRI Publication AB genom Roland Sjösten (som filmat och 
redigerat). 
 
Mentalbeskrivning av valp syftar till att objektivt beskriva en valps 
reaktioner och ageranden i olika situationer.  
 
Vi ser på nyfikenhet, hälsning/kontakt med främmande person, 
ängslan, social trygghet, lek/samarbete, intresse/nyfikenhet för 
föremål samt handlingsförmåga vid hinder. 

Tid 23 min Beställ DVDn på order@sripublication.se     Pris 120 kr  
 

Jag har jobbat lite med att förtydliga vår hemsida och listat alla våra artiklar på en sida. Jag hoppas 
det därmed blir enklare att få en övergripande vy över vad vi erbjuder av böcker, arbetsplaner, häften 
och filmer. Tryck på Alla artiklar från SRI på www.sripublication.se.  

 
Arbetsplan Instruktörsutbildning 
steg 1-2. Bygger på användande 
av SRI:s kompletta kursmaterial 
ALLMÄNLYDNAD dvs. Bok med 
DVD + Arbetsplan och 
Frågebatteri. 

 
NY är också Arbetsplan Instruktörsutbildning steg 1 och 2 – en 
sammanslagning av medhjälparutbildningen och själva 
instruktörsutbildningen i samma häfte. Tanken är att klubb och deltagare 
tillsammans planerar in kontinuerlig kompetensutveckling efter de 20 
timmarnas medhjälparutbildning, så att deltagarna parallellt med att 
hjälpa till i kursverksamheten betar av de olika uppgifter som finns i en 
SBK-klubb och som gör att de blir kunniga inom de olika 
verksamheterna.   
   I Burlövs Brukshundklubb har Stefan Mårtensson (SBK-instruktör) 
genomfört steg 1 med två grupper. Bra gensvar på utbildningen, som 
förhoppningsvis ska ge klubben många instruktörer om något år när man 
pryat i kurserna och vidareutvecklat sig. Vill du veta mer om hur man 
gjort i Burlöv? E-posta till stefan@sripublication.se.  
   I Ronneby BK har vi kört en omgång som nu är igång kurserna.  
E-posta inki@sripublication.se om du vill veta något om 
ronnebyprojektet.  

 

Vill du tala med Inki så ring 0457 - 230 09! 
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