HELSINKI, Konala: Agilityn Alkeet –
Kurssi, Tiistaisin 22.10.2019, Klo.
17.00, 3krt (PIENRYHMÄ), TÄYNNÄ!
KURSSIN SISÄLTÖ:
Pienryhmä max. 4 koirakkoa.
Tälle kurssille voi ilmoittautua kun koira osaa odottaa käskystä, istua ja
tulla luokse kutsusta. Agilityradan suorittaminen ei aina ole niin helppoa
miltä se näyttää ja vaati paljon harjoittelua saavuttaakseen sujuvuuden
koiran ja ohjaajan välillä.
Esteiden suorittamisen lisäksi, on monia muita taitoja, mitä koiran tulee
hallita jotta kyseinen yhteistyö on saumaton. Näihin perustaitoihin kuuluvat
ohjaajan kanssa työskenteleminen, lähtölinjalla odottaminen, ohjaajan
seuraaminen ja erilaisiin ohjauksiin reagointi, itsenäinen työskentely ja
irtoaminen.
Myös kontaktikäytös on harjoitus, mitä tällä kurssilla käydään läpi. Agilityn
Alkeet -kurssilla aloitetaan esteharjoittelu hyppyjen ja putkien kanssa.
Agilityradalla yleisimmät esteet ovat juuri hyppy ja putki, ja tämän takia on
tärkeää opettaa kyseiset esteet koiralle hyvin.
Kurssin alussa opetetaan esteiden suorittaminen koiralle, jonka jälkeen
otetaan mukaan haasteita harjoitteluun. Erilaiset haasteet ovat erilaiset
lähestymiskulmat ja ohjaajan sijainti esteen verrattuna. Kun koira
luonnollisesti hakeutuu ja suorittaa esteen oikein lähestymiskulmasta
riippumatta, on agility turvallista ja hauskaa molemmille.
Kurssi sopii myös pennuille. Nuorimmille koirille helpotetaan harjoituksia
jotta koiran keho ei rasitu liikaa. Agilityn Alkeet 1-kurssin jälkeen voi
jatkaa Agilityn Jatko 1-kurssille missä tutustutaan muihin esteisiin.
Kurssi sisältää:
– Lähdössä odottaminen
– Ohjaajan liikkeen aktiivinen seuraaminen
– Irtoamisen harjoittelu esteille
– Ohjauksiin reagoiminen
– Kontaktikäytös kontaktiesteitä varten (a-este ja puomi)
– Kurssilla harjoittelu painottuu putken ja hypyn harjoitteluun missä
harjoitellaan vaikeimpia ohjauksia.

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 3 koulutuskertaa
Tiistaisin

klo

17.00 – 17.45

22.10, 29.10, 05.11.2019

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

