LABRADORINNOUTAJAKERHO TARJOAA

Perustottelevaisuutta ulkona Helsinki Sirkuskenttä
Kouluttajana Kati Kekäläinen
Perustottelevaisuuskurssilla keskitymme harjoittelemaan tärkeitä
arjen taitoja. Kaiken harjoittelun tavoitteena on ohjaajan ja koiran
hyvä yhteistyö. Keskitymme odottamisen ja rauhoittumisen sekä
perustottelevaisuusliikkeiden, kuten seuraamisen vahvistamiseen.
Lisäksi teemme erilaista häiriöharjoittelua ja vahvistamme tehtäviä,
jotka auttavat koirakkoa arjen erilaisissa tilanteissa.
Käymme myös läpi ohjaajan toiveesta sellaisia asioita, joita ohjaaja
haluaa erityisesti vahvistaa tai joissa on ollut ongelmia. Kurssille
voivat osallistua kaikenikäiset koirat aivan pennuista vanhempiin
koiriin. Kaikki harjoitukset sovelletaan jokaisen tasolle sopiviksi.
Kurssit soveltuvat kaiken ikäisille koirakoille (rokotusten on oltava
voimassa).
Kurssien hinnat:
3 kertaa jäsenille 45,00 euroa ja ei-jäsenille 55,00 euroa
4 kertaa jäsenille 60,00 euroa ja ei-jäsenille 70,00 euroa
Kursseille otetaan max. 5 koirakkoa.
15-29.8.2022 klo 19:00 – 20:00
5.-26.9.2022 klo 19:00 – 20:00
Treenipaikka on Malminkartanon Sirkuskenttä, Helsinki
https://goo.gl/maps/QBJf3DGRvqaugW4w5
Ilmoittautuminen:
15-29.8.2022 https://labradori.doggso.com/fi/kurssit/28839
5.-26.9.2022 https://labradori.doggso.com/fi/kurssit/29060
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

