Nya ”Från valp till stjärna”
till superlågt pris!
Oavsett vad du vill träna med din hund är bra grundträning a och o.
I nyutgåvan av Maria Brandels ”Från valp till stjärna” får du en
fantastisk bok om grundträning, men även en studieplan för en
grundkurs på åtta tillfällen! Färdig att användas direkt av dig som instruktör, eller för att modifieras så att den passar ditt kursupplägg.
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Om du planerar att hålla en lydnadskurs där kurslitteraturen ingår,
om ni är en grupp på minst tio personer som vill köpa boken till rabatterat pris, alternativt om ni vill tjäna lite extra pengar till er klubb
genom att sälja boken till era medlemmar finns det anledning att
titta extra på detta erbjudande.
Genom att köpa minst tio böcker samtidigt får ni köpa dem för
195 kr/st plus frakt (ordinarie pris är 295 kr/st). Se förslag på upplägg på nästa sida.

Några röster från instruktörer som redan hållit ”Från valp till stjärna-kursen”:
”Vi använder oss av Från valp till stjärna till våra
tävlingslydnadskurser. Boken är bra uppbyggd och har ett
pedagogiskt sätt som underlättar för både kursledaren och
deltagarna. Kursplanen är genomtänkt och tar upp lagom
mycket per tillfälle. Checklistorna som kan laddas ner från
nätet är en stor hjälp för deltagarna mellan kurstillfällena
och visar på ett tydligt sätt hur man kan öka svårighetsgraden på övningarna vi gör praktiskt tillsammans. Jag
kan varmt rekommendera Marias bok som kurslitteratur.”

Jenny Mellåker – Botkyrka Brukshundklubb

”I vår kurs har vi använt boken med checklistor och studie
plan och den har varit ett fantastiskt verktyg! Alla tävlings
instruktörer borde ha den! Deltagarna har varit jätte nöjda
för att upplägget är enkelt, lättförståeligt och konkret; gör
si, sen så och så vidare. Det gjorde att checklistorna blev
gjorda och träningen kunde gå framåt och deltagarna förstod sedan hur man planerar och utvärderar sin träning
eftersom kursen är upplagd så.”

Mia Svensson – Skara Brukshundklubb

Vem ska utnyttja erbjudandet?
Lydnadsinstruktören
Genom att använda nya ”Från valp till stjärna”
som kurslitteratur får du ett färdigt kursupplägg
med studieplan och checklistor och kan samtidigt
erbjuda kursdeltagarna boken till ett rabatterat
pris, alternativt tjäna lite extra genom att erbjuda
den för ordinarie pris. Köp minst tio böcker så får
du dem för 195 kr/st plus frakt.

Fler röster:
”En mycket rolig kurs att leda som går att anpassa till alla
deltagare oavsett förkunskaper. Boken/kursen innehåller
många nyttiga och tydliga övningar, är lätt att följa och
det är, tack vare checklistorna, enkelt att mäta hundens
utveckling. Kursen har skapat nytänk och mersmak hos
kursdeltagarna och ger hundar med hög motivation för
träning. Kursen ger en perfekt grund för fortsatt träning
oavsett inriktning!”

Jessica Mankovitz – Tibro Brukshundklubb

Hundklubben
Köp in minst tio böcker till klubben till det rabatterade priset, men sälj dem för ordinarie pris (295
kr) och tjäna på sätt 100 kr per bok.
Gruppen av träningsentusiaster
Sätt upp den bifogade anmälningslistan på klubbens anslagstavla för att samla in namn på tio
personer som vill köpa boken till det rabatterade
priset. Du som anslagit listan samlar förslagsvis
in pengar (för bok och frakt), gör beställningen av
minst tio böcker och ser sedan till att var och en
av beställarna får sin bok.
Gör beställningen på:
www.mariabrandel.se/butik
Vid frågor kontakta oss på:
info@klickerforlaget.se

”Jag har haft kurs efter upplägget i nyutgåvan av boken ’Från
valp till stjärna’. Det har varit en av de roligaste och mest
utvecklande kurser som jag har haft och alla på kursen
ville fortsätta!
Deltagarna hade varierande kunskaper av hundträning.
Hälften av dem hade hund för första gången och de andra
hade haft hund tidigare varav en som tävlat agility och rally
lydnad samt lydnad upp till elitnivå och själv var instruktör.
Hundarna som deltog var mellan 12 veckor och 1,5 år. Alla
deltagarna fick boken och checklistorna.
Checklistorna tycker jag - och deltagarna - är en mycket
bra hjälp i att komma in tänket kring träningsmetodiken;
hur man successivt tränar från enkla övningar och bygger
vidare mot moment. Det blir klart och tydligt - också att
kunna ”backa” i sin träning i samband med nya miljöer
och andra störningar. Studieplanen med checklistorna tillsammans med den fantastiskt pedagogiska boken blir ett
väldigt bra kursupplägg.

Inger Borg – Hundens UtbildningsAkademi, Karlshamn
Sagt av elev till Inger Borg i kursutvärderingen :
”… och jag vet inte hur mycket glädje och tacksamhet jag känner
över dig och kursen! Du har ju öppnat upp massor olika saker
som man sen kan sätta samman med något moment. Jag är
sååå glad och tacksam så du vet inte … Det är så spännande
att träna och roligt när det ger resultat. Har aldrig gått en
bättre kurs!”

Om Maria Brandel:
Maria har tävlat på SM- och landslagsnivå i spår, sök, lydnad och räddning. Hon har 6 SM-guld, 4 SM-silver och 1 brons som bästa resultat.
Hon har dessutom vunnit VM för räddningshundar. I lydnaden har hon
även en 3:e plats på Nordiska mästerskapen och en 5:e plats på VM.

Köp nyutgåvan av
Från valp till stjärna
till superlågt pris!
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”… Ska man då köpa en andra utgåva när
man redan har den första? I det här fallet är
svaret tveklöst JA, det här är en helt ny bok.”
Betyg: 5 apportbockar av 5 möjliga
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Jag vill köpa boken Från valp till stjärna
för det rabatterade priset 195 kronor (plus frakt)
Namn

E-postadress

Telefonnummer

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

När listan är full (minst tio för att erhålla rabatten) lägger du som håller i beställningen in ordern på mariabrandel.se/butik. Tänk på att det är förskottsbetalning
som gäller. Om det är klubben som ska beställa böckerna kan ni be om faktura.
Följ anvisningarna i beställningssystemet på hemsidan.

