Labradorinnoutajakerho tarjoaa

Yksityiskoulutusta pääkaupunkiseudulla
Kouluttajana Kati Kekäläinen
Tarjoan yksityiskoulutusta niin arjen haasteisiin kuin tokoon sekä rally-tokoon.
Yksityiskoulutuksen kautta on mahdollisuus tarkemmin käydä läpi arjessa olevia haasteita, kuten
ohitustilanteet ja luoksetulo. Ennen yksityistuntia kouluttajalle toimitetaan tarkempaa tietoa siitä, mihin
apua haetaan, jotta yksityistapaamisen sisältö pystytään suunnittelemaan vastaamaan koirakon tarpeita.
Yksityiskoulutuksessa on myös mahdollista käydä läpi tokon tai rally-tokon liikkeitä, jos ohjaajalla on
tarvetta saada apuja liikkurointiin tai tiettyihin liikkeisiin Ensimmäinen kerta voisi olla 45min ja
seurantatunteja voi varata joko 30min, 45min tai 60min, toiveen ja tarpeen mukaisesti.
Hinnoittelu:
✓ 30 min – jäsenet 30,00€ ja ei-jäsenet 35,00€
✓ 45 min – jäsenet 38,00€ ja ei-jäsenet 43,00€
✓ 60 min – jäsenet 55,00€ ja ei-jäsenet 60,00€
Matkakulut hinnoitellaan tapauskohtaisesti koulutuspaikan perusteella
Ilmoittautumislomakkeessa voit ehdottaa sinulle sopivia ajankohtia ja treenipaikkaa. Mikäli koulutus
halutaan Agility Akatemian hallille, niin hintaan lisätään tilakulut.
Ilmoittautuminen: https://www.labradori.fi/harrastusmuodot/peruskoulutus/ilmoittautuminen-kursseilleja-t/yksityiskoulutusta-paakaupunkise/
Kouluttajaesittely: 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 niin
perusarjessa kuin harrastuslajeissa. 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.
Olen kasvanut metsästyskoirien parissa ja ensimmäisen oman koirani (bordercollie) hankin vuonna 2002. Ja
seuraava koirani kotiutui meille vuonna 2004 ja sen jälkeen laumassa on vuosien aikana 2-3 bordercollieta.
Tällä hetkellä laumaan kuuluu 8 v. bordercollie Jane, 5 v. bordercollie Jin ja 1 v. rhodesian ridgeback
Akimba. Minulle on aina ollut tärkeää, että koiran kanssa on yhteistä koiraa ja itseä aktivoivaa tekemistä,
joiden kautta parannetaan yhteistyötä koiran kanssa koiralle mieluisan tekemisen kautta.
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. Myös muista koiristani on löytynyt samanlaista intoa
tekemiseen ja nykyisiä lajeja ovat agility, rally-toko ja toko.
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, arkitottelevaisuutta kuin kisaaviakin toko ja
rally-toko koirakoita
HUOM! Private lessons also available in English.

Tervetuloa yksityisopetukseen!

