LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA

Palkkaus/Kehu/Käsky 7.11. – 21.11.2021
Kouluttajana Kati Kekäläinen
Tällä kurssilla keskitymme siihen, miten koiraa pyydetään
tekemään jotain, miten kehutaan ja palkataan koiraa.
Sosiaalinen palkkaus on koiran palkkauksessa tärkein asia, mutta
lisäksi käymme läpi, miten koiraa voi palkata ruualla tai lelulla.
Kurssilla käydään läpi ylipäätään koiran leikittämistä ja mitä tulisi
huomioida koiran kanssa leikkiessä.
Kurssi soveltuu kaiken ikäisille koirille (rokotusten on oltava
voimassa).
Kurssin hinta: kertaa jäsenille 66,00 euroa ja ei-jäsenille 75,00 euroa, kuunteluoppilaat 10,00€.
Kursseille otetaan max. 5 koirakkoa.
7.11.-21.11.2021

klo 14.00 – 15.00

Treenipaikka Agility Akatemian hallilla, os. Ruusumäenkuja 5B, 01730 Vantaa
http://agilityakatemia.info/halli/
Ilmoittautumislomake löytyy tästä:
https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseille-ja-t/palkkaus-kehukasky-kurssi-7-21-/
Kouluttaja Kati Kekäläinen: Pyrin kouluttaessa huomioimaan aina sen, että jokainen ohjaaja ja koira on erilainen
ja jokaisella meistä on omat tavoitteensa ja toiveensa sen suhteen, mitä halutaan saavuttaa ja ne tulee
koulutuksessa huomioida.
Tärkeintä koiran kanssa tekemisessä on mielestäni iloinen yhteistyö ja se, että harrastamisen kautta sekä
koiralle että ohjaajalle löytyy mieluisaa tekemistä, joka palkitsee myös arjessa. Jokainen meistä ja koirista on
erilainen ja se, mikä sopii toisille, ei sovi kaikille ja omat tavoitteet asetetaan sen mukaiseksi ja tärkeintä on hauska
yhdessä tekeminen omien ja koiran kykyjen mukaisesti.
Kodistamme Järvenpäässä löytyy kaksi bordercollieta: Jane (synt.2014) ja Jin (synt. 2017). Laumaan on myös
aiemmin kuulunut ihanat Rhondina (2002 –2014), Trino (2004 – 2017) ja Desperado (synt. 2007 - 2021), jotka iän
myötä on jouduttu päästämään pilvikentille.
Rhondina oli ensimmäinen oma koirani ja juuri täydellinen kaveri harrastustoimintaan tutustuvalle ummikolle.
Vanhemmillani on aina ollut metsästyskoiria, joten omissa ajatuksissa on aina ollut se, että koiran kanssa on yhteistä
koiraa ja itseä aktivoivaa tekemistä.
Rhondinan kanssa lähdettiin kokeilemaan agilitya ja tokoa ja näistä tokosta nousi itselle laji, joka tuntui omalta ja oli
myös laji, josta Rhondina selvästi piti. Lopulta uskallettiin mennä kisakentille ja siitä se ajatus sitten
tavoitteellisempaan harrastamiseen lähti.
Samanlainen tekemisen into löytyy myös muista meidän karvakorvista ja jo pelkästään treenilaukun esille ottaminen
luo kotiin kunnon intopiukea härdellin.
Rhondinan kanssa pääsimme mukaan Keravalaisen kerhon koulutusriveihin vuonna 2003 ja siitä myös lähti oma
koulutusurani. Treenailtiin Rhondinan kanssa kisa-ajatuksella ja samaan aikaan koulutin aloittelevia koirakoita ja
vuosien aikana on tullut kouluteltua niin pentuja kuin kisaaviakin toko ja rally-toko koirakoita.

Tervetuloa!
Lisätiedustelut labbis.koulutus@gmail.com

