
Labradorinnoutajakerho tarjoaa

Pentukurssit 8-vko alkaen Vantaalla
Koulu ajana Anna-Mari Ma kainen

Koulutuksessa on tarkoitus käydä läpi erilaisia
ympäristö lanteita ja saada niihin mukaan hallintaa ja
keski ymistä leikin varjolla, mu a ohjaajaan keski yen. 

Pentukoira on hyvin vastaano avainen kaikille vaiku eille,
niin posi ivisille, kuin nega ivisille! Tällaisten harjoi eiden
tarkoitus on, paitsi tarjota turvallises  erilaisia ympäristön
ärsykkeitä ja ylimääräisiä houku mia, myös kasva aa
koiran ja ohjaajansa välistä luo amusta.

Kurssi sopii myös ihan pikkupennuille, jotka ovat vähintään
saaneet 8-viikkoisena varhaisroko een. Pennun omistajat sitoutuvat siihen, e ei sairaan pennun 
kanssa tulla treeneihin ja samoin sitoutuvat he  ilmoi amaan, mikäli pentu sairastuisi.  

Kurssit soveltuvat 8-viikkoisille pennuille ja sitä vanhemmille.

Rokotuksista vähintään varhaisrokote oltava voimassa.

Kurssipäivät ovat lauantaisin 22.10., 5.11., 12.11. ja 19.11.2022

• ryhmä 1 klo 12.00 – 13.00

• ryhmä 2 klo 13.00 – 14.00

Kummallekin kurssille otetaan max. 8 koirakkoa.

Kurssien hinnat:

4 kertaa jäsenille 70 € ja ei-jäsenille 80 €.

Paikka: Agility Akatemian hallilla, ken ä 2 os. Ruusumäenkuja 5B, 01730 Vantaa

h p://agilityakatemia.info/halli/

Viimeisellä kerralla käydään taajamassa kävelemässä koirien kanssa koulu ajan ilmoi amassa 
paikassa.  

Ilmoi autumaan pääset täältä: h ps://labradori.doggso.com/fi/koulutus/perusto elevaisuus-halli



Labradorinnoutajakerho tarjoaa

Koulu ajaesi ely:

Olen Anna-Mari Ma kainen, Ammi! 

Olen kasva anut labradorinnoutajia yli 10 vuo a Helkyn
kennelissäni (käy ö- ja sekalinjaisia labradorinnoutajia
pelastus-koiratoimi ja metsästysominaisuudet paino-
pisteinä). Pikkupentujen sosiaalistamis- ja
peruskoulutuskursseja olen vetänyt Porvoon
Palveluskoirien koulu ajana kymmenkunta kertaa ja
muutaman kerran Helsingin Väes-tönsuojeluyhdistyksen
Pelastuskoirajaoksen koulu ajana. Vakituinen
(vapaaehtoinen) koirankoulutusohjaajatyö on nykyään
viimeksi mainitun yhdistyksen pelastuskoiraryhmän
vetäjänä kolme kertaa viikossa oman leipätyön ohella. 

Kotonani asustaa neljä labradorinnoutajaa: 
10-vuo as Helmi (Helkyn Mesimarja), kokenut peko-
kisailija monessa peko-lajissa ko maassa ja ulkomailla ja
myös Ralli-tokossa kunnos-tautunut. 8-vuo as Mor
(Helkyn Mowgli), joka on myös kisannut peko-lajeissa ja
jonka erityislahjakkuus on katastrofialueiden etsintä. 
5-vuo as Hjär s (Brufinn Pure Heart), joka on synnty änyt
kennelilleni kaksi pentue a ja kisannut ralli-tokossa,
treenaa pelastus-koiralajeja. Ja uusin tulokas, tätä
kirjoi aessa 12-viikkoinen Reiska (Helkyn Habanero), jolla
on tarkoitus treenailla kaikenlaisia peko-lajeja, ja jos aikaa
rii ää, myös rodunomaisia lajeja.


