LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA

Yhteistyötä ja hallintaa sunnuntaisin 14.8. – 4.9.2022 Espoo
Kouluttajana Kristel Riissanen
Ryhmä 1 klo 17.00 – 17.55 junnut 6kk – n. 1v
Ryhmä 2 klo 18.00 – 18.55 junnut ja aikuiset I (n.1v +)
Ryhmä 3 klo 19.00 – 19.55 junnut ja aikuiset II (n.1v +)
Onko parempi yhteistyö tavoitteena? Onko toiveissasi enemmän malttia vai moottoria?
Mitä tahansa harrastattekin, kaiken pohjana on hallittavuus sekä iloinen, toimiva, mutta myös paineeton yhteistyö.
Tarjolla neljän kerran kurssi, jonka punaisena lankana ohjaajafokus ja yhteistyön parantaminen. Kurssilla treenataan
yksilöidysti, koira- ja ulkohäiriötä hyödyntäen – tavoitteena luottavainen ja vahva yhteistyö. Teemoina noutajan
perustaidot: paikallapysyminen, seuraaminen & kontakti sekä luovuttaminen, kurssilaisten toiveiden mukaan voidaan
ottaa myös muita taitoja harjoitteluun. Kurssi sopii kaiken ikäisille koirille ja mainiosti myös ei-tavoitteellisesti
harrastaville koirakoille!
Kurssille otetaan 5 koirakkoa. Kurssien kesto 4 kertaa.
Koulutuksen hinta: 62,00€ jäsen ja 72,00€ ei-jäsen
Rokotukset tulee olla kunnossa varoaikoineen.
Treenipaikka puistoalue Suurpellon Opinmäessä, gps-osoite Hentebynkatu. Kansainvälisen koulun takana oleva
nurmikenttä ja ulkoilualue.
Karttalinkki: https://goo.gl/maps/XEMxXgFW3jxevjgK7
Koulutuspaikan yhteydessä iso parkkipaikka, joka merkitty yksityisalueeksi - pysäköinti vain omalla riskillä. Varmin
pysäköidä Hentebynkadun varteen tai Sanakadulle, n 200-300m metriä puistoalueesta.
Ilmoittautumaan pääset täältä: https://labradori.doggso.com/fi/koulutus/vantaa-tottelevaisuus
Tärkeää! Jäsenet osallistuvat kursseille omalla vastuulla, tietoisena koronan aiheuttamista riskeistä
sekä sitoutuen itse toimimaan vastuullisesti ja turvaväleistä huolehtimalla.
Kouluttajaesittely Kristel Riissanen:
” Olen lapsesta asti ollut koiraihminen, perheessä on muutamaa välivuotta lukuun ottamatta ollut aina labradoreja,
70-luvulta saakka. Kotona tällä hetkellä 6-vuotias labbistyttö ja kaverina 2-vuotias juniori. Vanhemman koiran kanssa
olen kokeillut melkeinpä kaikkea, agilitystä mejään, mutta haku taitaa olla se, josta koira tällä hetkellä nauttii eniten.
Nuoremman kanssa treenataan noutajalajeja. Päivätyöni lukion opettajana antaa vahvan pedagogisen pohjan
koulutuksiini ja uskon vahvasti kannustavaan opettamiseen. Koirien kouluttaminen on hurjan mielenkiintoista ja
kullekin koirakolle etsitään aina räätälöityjä ratkaisuja – yksi asia ei aina toimikaan toiselle. Hyvä arki, jossa koirakon
yhteistyö toimii, on parasta, mitä on. Perustottelevaisuus on myös vahva perusta kaikkeen koiraharrastamiseen.”
Tervetuloa!

