
 

LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA 

Keväällä 2020 

Perustottelevaisuutta pennuille ja aikuisille 

Vantaalla Hakkilassa 

Kouluttajana Minttu Mantere.   

 

Kursseilla harjoitellaan perustottelevaisuutta, joka on hyödyksi 

arkielämän tilanteissa ja luo pohjan jatkokoulutukselle.  

Kurssien keskeisimpiä teemoja ovat koiran hallinta ja kontakti koiran 

ja sen ohjaajan välillä. Lisäksi kurssilla käydään läpi perusliikkeistä 

ainakin istuminen, maahan meno, sivulle tulo ja luokse tulo. Kursseilla 

harjoitellaan myös muiden koirien ohittamista ja tehdään 

häiriötreenejä. Harjoitteet suunnitellaan eriyttävästi niin, että kullekin koirakolle on tasonsa mukaista 

haastetta. Kurssit soveltuvat kaiken ikäisille koirakoille (rokotusten on oltava voimassa). 

Kurssien hinnat:  
3 kertaa jäsenille 52,00 euroa ja ei-jäsenille 59,00 euroa, kuunteluoppilaat 5,00€. 
4 kertaa jäsenille 68,00 euroa ja ei-jäsenille 76,00 euroa, kuunteluoppilaat 5,00€. 
 
Kursseille otetaan max. 5 koirakkoa. 
 
16.2-1.3.2020 3 kertaa Sunnuntaisin klo 11-12 pennut alle 1-v. 
16.2-1.3.2020 3 kertaa Sunnuntaisin klo 12-13 aikuiset yli 1-v. 
 
8.-29.3.2020  4 kertaa Sunnuntaina klo 11-12 pennut alle 1-v. 
8.-29.3.2020  4 kertaa Sunnuntaina klo 12-13 aikuiset yli 1-v. 
 
5.-26.4.2020  4 kertaa Sunnuntaina klo 11-12 pennut alle 1-v. 
5.-26.4.2020  4 kertaa Sunnuntaina klo 12-13 aikuiset yli 1-v. 
 
 
Treenipaikka on lämmin halli Hakkilassa os. Vanha Porvoontie 235, Vantaa. Halli 2 (keskimmäinen halli). 
Karttalinkki https://goo.gl/maps/aksqT4ds1JW4jDHeA 
 
Kurssille ovat tervetulleita kaiken ikäiset koirat, myös pennuilla tulee olla rokotukset kunnossa. 
 
Ilmoittautumislomake löytyy tästä:  
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseille-ja-
t/perustottelevaisuusjatkokurssit-/ 
 
Kouluttaja Minttu Mantere: Moikka, koiraurheilu vei täysin sydämeni kun reilu 8 vuotta sitten sain 
ensimmäisen sekarotuisen koirani. Nopeasti rotu vaihtui belgianpaimenkoiraan, sen monipuolisuuden 

takia. Ja sille tielle olen jumahtanut 😊 . Valitettavasti vanhemman kisatoverini jouduin päästämään pois 
sairauden takia, joten nyt kotoa löytyy vain yks belggari, käyttölinjainen malinois. Sika-Possulla ikää on 3,5 
v ja sen kanssa kisataan tokossa voittajassa, pk-puolella niin jäljellä kuin suojelussakin, ja ettei vaan olisi 
tekemisen puutetta niin kisataan myös agilitypuolella. Itse koulutan positiivisesti ja ilon kautta musta-
valkoisuutta silti unohtamatta. Tärkeintä itselleni on koiran ja ohjaajan välinen suhde, ja se että 
treenaamisen pitää olla kivaa!! 
 

Tervetuloa! 
 
Lisätiedustelut labbis.agility@gmail.com 
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