HELSINKI, Konala: Rallytokon Jatko 1 –
Kurssi, Torstaisin 31.10.2019, Klo.
18.00, 6krt (PIENRYHMÄ), TÄYNNÄ!
KURSSIN SISÄLTÖ:
Tämä kurssi sopii koirakoille, joilla on hallinnassa sivulletulot (suoraan ja
kiertäen), seuraamisen alkeet sekä eteen istuminen ja paikallaolo vähintään
istuen. Rally-tokon alkeiskurssin käyminen on minimivaatimus ja alokasluokan
tehtävät tulisi suurinosa olla tuttuja ja koirakko olisi tehnyt vähintään 5
kyltin rataa kurssille tullessaan.
Tällä Teho Jatkokurssilla treenataan alokasluokan sekä avoimen luokan
tehtävät yksittäin ja myös radoissa, parannetaan koiran takapään hallintaa
monipuolisilla harjoituksilla. Kurssin loppupäässä aloitamme myös oikealla
puolella työskentelyn perusteet. Tämä kurssi sopii loistavasti sekä
tavoitteelliseen treenaamiseen että omaksi ja koiran iloksi. Kouluttaja
huomioi jokaisen yksilönä ja pyrkii parantamaan työskentelyä jokaisen omalta
tasolta.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:
Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja
samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen
kurssitunnin.

TARPEIDEN TEKEMISESTÄ HALLIN TILOIHIN

Pissa/kakkasakko hallissa on 25e! Joten huolehdithan, että koirasi on käynyt
kunnolla tarpeillaan. Tarvittaessa käytä ulkona myös kesken kurssitunnin jos
tarve vaatii (ilmoita kouluttajalle mikäli poistut hetkeksi koulutustilasta).
Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 6 koulutuskertaa
Torstaisin klo

18.00 – 18.45

31.10, 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, (ei tuntia 05.12), 12.12.2019

HUOM!
Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).

HELSINKI, Konala: Kokeile Noseworkia –
Tunti, Torstaina 31.10.2019, Klo.
21.00, 1krt
TUNNIN SISÄLTÖ:
Tällä yhden kerran tutustumistunnilla pääset kokeilemaan miten koirasi
innostuu nenänkäytöstä. Tunnilla tutustutaan eukalyptuksen hajuun sekä
etsimistyöskentelyyn laatikoilla. Kurssi sopii kaikenikäisille koirille.

KURSSIPAIKKA:
OSOITE PAIKALLE:

Täysin lämmin halli Ruosilantie 10,
Konala Helsinki
Vihdintieltä tullessa käänny Ruosilantielle (liikennevaloista), risteyksestä
vasemmalle. Rakennus on toinen rakennus vasemmalla (rakennus jonka pihaan
pääsee ajamaan). Delta Autoliikettä vastapäätä tien toisella puolella (Delta
autossa mm. Kia ja Mazda). Viereisessä rakennuksessa on mm. varusteleka ja
samassa talossa napurinamme on mm. Misteli ruokaravintola, Konwell, ja
Mapvision. Pihalla on autopaikkoja mihin auton voi jättää. Tilamme ovi on
oikealla puolella rakennuksen syvennyksessä Misteli ravintolan vieressä.
KOIRAN PISSATTAMINEN ALUEELLA
Koiraa ei missään tapauksessa saa pissattaa piha-alueella tai rakennusta
ympäröivään aitaan! Koirat käytetään tien toisella puolella rakennusten
takana olevilla ulkoilureiteillä tekemässä hätänsä ennen ja jälkeen
kurssitunnin.
Hallin ei saa tulla ulkokengät jalassa, ota sisäkengät mukaan. Eteisessä
muutamia lainakenkiä myös saatavilla.

KURSSIPÄIVÄT:
Yhteensä 1 koulutuskerta
Torstai klo.

21.00 – 21.45

31.10.2019

HUOM!
Kurssille ei voi osallistua voimakkaasti toisiin koiriin reagoivan koiran
kanssa (jatkuva haukkuminen/vinkuminen, agressiivisuus, jatkuva tempoilu
toisia kohti tmv.).
Tila on avoin, eikä korkeita näkösuojia ole mahdollista käyttää. Kurssin
sujuvuuden kannalta on kurssin kouluttajalle oikeus siirtää koirakko johonkin
toiseen ryhmään, mikäli kokee että kurssi ei ole koirakon tason mukainen.

