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Lauantai 13.4.2013
Agility
Kouluttaja:

Pasi Partanen

Pasi Partanen on kilpaillut agilityssä vuodesta 2008
lähtien jackrusselinterrieri Niken (FI AVA ja FI AVA-H
Mighty Mischiefer Maybe) kanssa. Niken kilpaillessa
nyt viimeisiä kisavuosiaan on sen paikalle nousemassa
toinen russeli, Hese (Endell What a Night), joka aloitti
kilpailu-uransa
huhtikuussa
2012
ja
nousi
kolmosluokkaan toukokuussa 2012. Hesen vauhdikas
ja äänekäs meno on tähän mennessä riittänyt
kolmosluokassa niin agi- kuin hyppynolliinkin. Pasi itse
kirjoittaa Niken parhaasta agilityvuodesta: "Vuosi
2011 oli Niken kisailujen osalta lähes täydellinen.
Vaikka normaaleissa virallisissa kisoissa ei aina
mennytkään ihan putkeen, arvokisojen kohdalla
onnistuimme hyvin. Kahdessa KV-kisassa saaliina
voitto ja CACIAG, SM-kisoissa Nastolassa sijoitus oli
viides, MM-karsinnoissa Seinäjoella tuloksena oli myös
viides sija ja varakoirakon paikka maajoukkueeseen.
Mainittakoon vielä, että Nikke on myös Etelä-Hämeen
Koirakerhon (E-HKK)
minien Vuoden agilitykoira
2011!"

Nikke
valittiin
myös
TopTeam
2011-2012
joukkueeseen. Vuonna 2012 Nikke ja Pasi voittivat
Etelä-Hämeen Piirimestaruuden. Kilpailukautta 2013
ajatellen
vaadittavat
tulokset
arvokilpailuihin
osallistumiseksi ovat kasattuina. Valtakunnallisessa
rankingissa koirakko on tätä kirjoitettaessa sijalla 24
kaikkiaan noin 2000:sta minikilpailijasta.

Pasi ja Nikke PM-kisoissa kesällä 2011

Aikataulu:
10.00 - 13.30
Treeniä ryhmissä
13.30 - 14.00
Ruokatauko
14.00 - 17.00
Treeniä ryhmissä
Ryhmät:
• Tutustumisryhmä lajia aikaisemmin harrastamattomille sekä tasoryhmät (mölleistä alkaen
kolmosluokkaan asti) lajia jo harrastaneille.
• Yhteen ryhmään otetaan korkeintaan 4 koiraa; poikkeuksena tutustumisryhmä, johon
otetaan isompikin porukka. Treeniaikaa ryhmää kohden on 1.5 h, poikkeuksena
tutustumisryhmä, jonka treeniaika tarkentuu ryhmäjaon valmistuessa.
• Tarkka ryhmäjako ja aikataulu ilmoitetaan osallistujakirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä.
Hinta: Tutustumisryhmä 20 euroa/koirakko, tasoryhmät 50 euroa/koirakko. Kuunteluoppilas 10
euroa/päivä. Suomen Keeshond ry tukee jäsentensä osallistumista koiran kanssa 10 eurolla per
koirakko. Maksu yhdistyksen tilille (107830-00228022) viitteellä 4404 etukäteen.

Sunnuntai 14.4.2013
TOKO
Kouluttaja: Riikka Pulliainen
Riikka Pulliainen kilpailee tottelevaisuuskokeissa mittelspitzeillä. Oman kilpailemisen lisäksi Riikka kasvattaa mitteleitä,
on TOKOn ylituomari, koulutus- ja liikkeenohjaaja. Eväitä kessujen kanssa touhuamiseen siis varmasti löytyy!
Lisätietoja: http://www.hulahulan.com/

Aikataulu:
10.00 - 13.00
Yksilöllistä harjoittelua
13.30 - 14.00
Ruokatauko
14.00 - 17.00
Yksilöllistä harjoittelua
Mukaan mahtuu korkeintaan 10 koiraa. Harjoittelua yhdellä koirakolla on sekä aamu- että
iltapäivällä.
Hinta: 90 euroa/koirakko. Kuunteluoppilas 10 euroa/päivä. Suomen Keeshond ry tukee jäsentensä
osallistumista koiran kanssa 20 eurolla per koirakko. Maksu yhdistyksen tilille (107830-00228022)
viitteellä 4404 etukäteen.
Ilmoittautuminen sekä tiedustelut molempien päivien osalta Outi Hällille (outihalli75@gmail.com,
0400-817257) 1.-18.3.2013. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä osallistutteko agilityyn ja/tai
tokoon, osallistuvan koiran ja ohjaajan nimen, koiran rodun ja iän sekä oman arvion tasostanne.

