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LABRADORINNOUTAJAKERHO JÄRJESTÄÄ

KESÄN/SYKSYN 2019 AGILITYKURSSEJA
AGILITY AKATEMIASSA VANTAALLA
Agility Akatemian hallin kaikilla kentillä on mattopohjat. Halli on
Vantaan Kivistössä, Ruusumäentie 5 B-7, 01730 Vantaa.
Karttalinkki https://goo.gl/maps/28iomWKoDry

Perjantaikurssit, hallin keskikentällä

Kouluttaja

4.-25.10.

Perjantai

klo 18-19, 4 kertaa

Senni Huotari ja
Eveliina Eklund

1.-22.11.

Perjantai

klo 18-19, 4 kertaa

Eveliina Eklund

29.11-13.12. Perjantai

klo 18-19, 3 kertaa

Eveliina Eklund

Sunnuntaikurssit, hallin etukentällä

Kouluttaja

6.-27.10.
6.-27.10.

Sunnuntai
Sunnuntai

klo 18-19, 4 kertaa
klo 19-20, 4 kertaa

Agilityn alkeiskurssi
Agilityn jatkokurssi

Anni Peltoniemi
Anni Peltoniemi

3.-24.11.
3.-24.11.

Sunnuntai
Sunnuntai

klo 18-19, 4 kertaa
klo 19-20, 4 kertaa

Agilityn alkeiskurssi
Agilityn jatkokurssi

Anni Peltoniemi
Anni Peltoniemi

1.-15.12.
1.-15.12.

Sunnuntai
Sunnuntai

klo 18-19, 3 kertaa
klo 19-20, 3 kertaa

Agilityn alkeiskurssi
Agilityn jatkokurssi

Anni Peltoniemi
Anni Peltoniemi

Kurssien hinnat: kun kesto on 3 kertaa, hinta jäsenille 63€ ja ei-jäsenille 68€, kun kesto on 4 kertaa, hinta jäsenille
84€ ja ei-jäsenille 91€.

Kurssille osallistuvien koirien tulee olla rokotettuja ja rokotusten varoaika tulee olla huomioitu, terveitä,
normaalipainoisia ja hallinnassa olevia, eivätkä ne saa olla aggressiivisia. Osallistujat kursseille otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voi heti ja ilmoittautumislomakkeet löytyvät täältä:
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-ilmoittautumiset-agilityk/
Tiedustelut Labradori labbis.agility@gmail.com

2

LABRADORINNOUTAJAKERHO JÄRJESTÄÄ

KURSSI- JA KOULUTTAJAESITTELYT
Anni Peltoniemi Sunnuntaikurssit
Agilityn alkeiskurssi
Agilityn alkeiskurssi on tarkoitettu yli 4,5 kk ikäisille koirille. Ohjaajalta ei
vaadita aiempaa kokemusta agilityssä, mutta myös kokeneemmat ohjaajat huomioidaan kurssin suunnittelussa.
Kurssilla harjoitellaan esteiden suorittamista, muutaman esteen ratapätkiä sekä yksinkertaisia ohjauskuvioita. Myös
kontaktiesteiden opettelua aloitetaan kurssin kolmannella kerralla. Jokaisessa harjoitteessa on mietitty agilityn
turvallista suorittamista, varsinkin nuorten koirien kohdalla. Kurssin tavoitteena on agilityyn tutustumisen lisäksi
luoda pohja myöhempää harrastamista varten sekä parantaa koiran ja omistajan välistä suhdetta. Aiempaa
kokemusta lajista ei tarvita.

Agilityn harrasteryhmä
Kurssi on tarkoitettu alkeiskurssin käyneille tai jo jonkin aikaa agilitya harrastaneille koirakoille, jotka haluavat
harrastaa agilityä itsensä ja koiransa iloksi. Kurssin tavoitteena on tarjota mukava harrastusmuoto yhteisen
tekemisen ja onnistumisen kokemusten kautta sekä parantaa kontaktia koiran ja ohjaajan välillä. Lisäksi kurssilla
syvennetään lajitaitoja ja esteosaamista (myös keppien ja kontaktiesteiden harjoitteleminen kuuluu kurssin
sisältöön). Kurssilla harjoitellaan lyhyehköjä 5-15 esteen ratapätkiä ja helpohkoja ohjauskuvioita. Harjoitukset on
suunniteltu koirakoiden tason mukaisesti ja niitä eriytetään, jolloin jokaiselle löytyy haastetta.

Agilityssä kisaamaan tähtäävät/kilpailevat
Kurssi on tarkoitettu agilityn alkeiskurssin käyneille koirakoille, jotka tulevaisuudessa tähtäävät kilpailemaan tai
kilpailevat jo. Kurssilla harjoitellaan ratapätkiä, lajitaitoja ja vahvistetaan koiran esteosaamista. Kurssin sisältöön
kuuluu myös kontaktiesteiden ja keppien opetteleminen, tavoitteena esteiden kilpailunomainen suorittaminen.
Koiran lajitaitojen vahvistamisen lisäksi kurssilla kiinnitetään huomiota myös ohjaajan omaan ohjaamiseen ja
liikkumiseen, joka on onnistuneen suorituksen kannalta keskeinen tekijä. Kurssi sopii monen tasoisille koirakoille,
sillä harjoitteet suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle koirakolle sopiviksi. Koiran ei tarvitse olla kisavalmis kurssille
osallistuakseen. Kurssille osallistuminen ei myöskään edellytä kilpailuihin osallistumista.
Kouluttaja Anni Peltoniemi kertoo näin: ”Aloitin koiraharrastuksen vilkkaan novascotiannoutajan

Topin kanssa perustottiksella ja myöhemmin aloimme harjoitella agilityä sekä pk-hakua. Topi vei
minut koiraharrastuksen pariin, jolla tiellä olen edelleen. Myöhemmin sain ensimmäisen oman
koirani, käyttölinjaisen labradorinnoutaja Ullan, jonka kanssa olen kilpaillut niin Tokossa, agilityssä
kuin haussakin. Lisäksi olen harrastanut ja kilpaillut agilityssä belgianpaimenkoira Viiman sekä
labradorinnoutaja Tyynen kanssa. Koiran kouluttajana haluan tehdä asiat positiivisen kautta ja
koen olevani kannustava niin koiraa kuin omistajaakin kohtaan.”
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KURSSI- JA KOULUTTAJAESITTELYT
Eveliina Eklund Perjantaikurssit
Agilitykurssi kaikentasoisille
Treenit sopivat kaikentasoisille koirakoille alkeista kisaaviin. Ratatreeniä voidaan tehdä myös osissa ja
treeniä voidaan muokata koirakon tasolle sopivaksi. Kontakteja ja keppejä voidaan tehdä yksittäin tai radan
osana. Treeniradat on suunniteltu tarpeeksi haastaviksi, jotta treenattavaa on myös edistyneemmille
koirakoille.
Esittely:
Koulutan agilityä toiminimellä Agitricks. Olen harrastanut agilityä vuodesta 2003 asti. Tällä hetkellä minulla on kolme
shelttiä ja lisäksi olen harjoitellut ja kisannut eri rotuisten lainakoirien kanssa, koska pidän agilityn opettamisesta,
treenaamisesta ja uuden oppimisesta. Tykkään opettaa agilityä niin että koira ymmärtää selkeästi mitä sen halutaan
tekevän ja siitä myös palkitaan kunnolla ja oikea-aikaisesti, jolloin oppiminenkin nopeutuu ja yhteistyö ohjaajan ja
koiran välillä vahvistuu. Agilitya varten opetettavat asiat on mielestäni hyvä pilkkoa tarpeeksi pieniksi osiksi ja kun
osiot onnistuvat, voidaan niitä alkaa ketjuttaa kokonaisuuksiksi. Suurimpina saavutuksina kisaurallani ovat Nuorten
SM kulta 2006, SM-joukkue kulta 2015 ja lisäksi olen kisannut SM-kisoissa ja maajoukkuekarsinnoissa reilut 10
vuotta.

