Labradorinnoutajakerho ry järjestää

Agilitya perjantaisin yksityiskoulutuksena kaiken tasoisille ja ikäisille
Agility Akatemian halli Vantaalla
Kouluttajana Martta Peltoniemi
Paikka Agility Akatemian hallilla, kenttä 2 os. Ruusumäenkuja 5B, 01730 Vantaa
http://agilityakatemia.info/halli/
Kurssi 1 klo 17.30-18.00
Kurssi 2 klo 18.00-19.00
Kurssi 3 klo 19.00-20.00
1) 3.9.-1.10.2021
2) 8.10.-5.11.2021
3) 12.11.-10.12.2021
Yksityiskoulutuksen hinta: 117,50€ jäsen ja 128,50€ ei- jäsen.
Ilmoittautuminen https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/agility/kurssi-ilmoittautumiset-agilityk/
Treeniaika per koirakko on n. 15 min. Koirakon tulee siis olla paikalla hallissa (sisällä vuoron
odotuspaikassa) valmiina aloittamaan oma treeni heti sovittuna aikana.
Turvaväleistä, suositus reilu 2m, on huolehdittava myös koirakon vaihtuessa. Hallissa on käytettävä
suojamaskia siihen asti, kunnes edellinen koirakko on poistunut tilasta.
Kouluttaja huolehtii, että turvaväli säilyy koulutuksen aikana.
Kouluttaja ohjeistaa halliin sijoittumisessa siten, että koirakot (treenaava ja vuoroaan odottava) sijoittuvat
hallin päädyssä eri kulmiin.
Jokaisella treenaajalla on käytettävissään ohjausaikaa 15 minuuttia. Ole siis ajoissa paikalla, että ehdit
valmistautua omaan vuoroosi (esim. 5 minuuttia ennen oman treenin alkuaikaa sisään ja odottamaan
omaa vuoroa kouluttajan ohjeistamaan paikkaan). Koirakon vaihtuessa on jokaisen vastuulla huolehtia
turvavälien säilymisestä.
Kurssiesittely:
Kurssien treenit sopivat kaiken tasoisille koirakoille ihan aloittelevista tavoitteellisesti kisaaviin. Jokaisissa
treeneissä on suunniteltu ratapohja, jota lähestytään jokaisen koirakon tason mukaisesti. Kokeneille
koirakoille on tarjolla sopivasti haastetta agilityn eri osa-alueilla monipuolisten ja kisamaisten ratojen
muodossa. Aloittelevien kanssa lähestymme ratoja pätkissä tai ihan este kerrallaan vahvistaen ja kehittäen
koirakon taitoja. Kurssien kuluessa otan mielellään vastaan toiveita ja tavoitteita, jotta voin suunnitella
ratapohjia kohdennetusti jokaisen koirakon tarpeisiin sopiviksi. Kaikki kurssin info ja ratapohjat tulevat
näkyviin Facebook ryhmään ”Agilitykoulutukset- Martta Peltoniemi”, jonne kurssilaisten toivotaan liittyvän.
Kouluttajaesittely:
Olen ollut koirien kanssa tekemisissä ihan pienestä lapsesta asti. Aktiivisen harrastamisen aloitin
agilityn ja tokon parissa labradorinnoutaja Tyynen kanssa reilu kuusi vuotta sitten ja harrastus vei
heti täysin mukanaan. Nykyään kilpailen tavoitteellisesti shetlanninlammaskoira Myrtin kanssa ja
laumaamme kuuluu myös pieni bordercollien pentu Kaiku, josta toivotaan hienoa harrastuskaveria.
Koulutan sivutoimisesti kaiken tasoisia koirakoita. Kouluttajana minulle on tärkeää jokaisen koiran
yksilöllisyyden huomioiminen, kannustava ilmapiiri, suuret onnistumisen kokemukset sekä koiran
ja ohjaajan välisen ymmärryksen kehittyminen, unohtamatta ehdottoman tärkeitä turvallisuus
seikkoja.

