Koiratanssi
aika: 21.2.-28.3.2019 torstaisin klo 18-19, huom. viimeinen kerta 28.3. klo 18-20 (6 kertaa)
ryhmän koko: 5 koirakkoa
paikka: Rymättylän vanha Siwa
kouluttaja: Tiina Paavola
hinta: 45€ /koirakko (ei jäsenet 65€)
ilmoittautuminen: jäsenet 11.2. mennessä (ei jäsenet 12.-17.2.)
Lisätietoja lajista, kurssista ja kouluttajasta alla.

Toko
aika: 16.4.-14.5.2019 tiistaisin klo 18-19 aloittelijat, klo 19-20 kokeneemmat (5 kertaa)
ryhmän koko: 6-8 koirakkoa per ryhmä
paikka: koirakerhon koulutuskenttä
kouluttaja: Jeanette Wikman
hinta: 20€/koirakko (ei jäsenet 40€)
ilmoittautuminen: jäsenet 29.3. mennessä (ei jäsenet 30.3.-5.4.)

Agility
aika: 7.-28.5.2019 tiistaisin klo 18-19 (4 kertaa)
ryhmän koko: 4 koirakkoa
paikka: Vanton ulkokenttä
kouluttaja: Anni Suovuori
hinta: 40€/koirakko (ei jäsenet 60€)
ilmoittautuminen: jäsenet 19.4. mennessä (ei jäsenet 20.-26.4.)

Peto/pennut
aika: 12.5.-9.6.2019 sunnuntaisin klo 18 (5 kertaa)
ryhmän koko: 6 koirakkoa
paikka: koirakerhon koulutuskenttä
kouluttaja: koulutus järjestetään kerholaisten toimesta
hinta: ilmainen, sisältyy jäsenmaksuun
ilmoittautuminen: jäsenet 26.4. mennessä (vain jäsenille)

Peto/kokeneemmat
aika: 31.3.-28.4.2019 sunnuntaisin klo 17 ja 2.-30.5.2019 torstaisin klo 18 (10 kertaa)
ryhmän koko: kaikki halukkaat mahtuvat mukaan
paikka: koirakerhon koulutuskenttä
kouluttaja: koulutus järjestetään kerholaisten toimesta
hinta: ilmainen, sisältyy jäsenmaksuun
ilmoittautuminen: ei erillistä ilmoittautumista, paikalle saavat tulla kaikki kerholaiset (vain
jäsenille)
Treenataan Kiva Koirakansalainen -testiä varten!

Peltojälkipäivä
aika: 11.5.2019 klo 10-15
ryhmän koko: 6-10 koirakkoa
paikka: pelto Merimaskussa (tarkentuu myöhemmin)
kouluttaja: Emma Hietarinta
hinta: 30€ / kuuntelupaikka 5€ (ei jäsenet 50€ / kuuntelupaikka 10€)
ilmoittautuminen: jäsenet 19.4. mennessä (ei jäsenet 20.-26.4.)
lisätietoja antaa Kaisa Saarela 0400451242

Kiva koirakansalainen- testi
aika: 9.6.2019 klo 12 alkaen
Mukaan mahtuu 10 koirakkoa.
paikka: koirakerhon koulutuskenttä
hinta: 5€ jäsenet (ei jäsenet 10€)
ilmoittautuminen: jäsenet 19.5. mennessä.
Jos paikkoja jää, ilmoittautuminen ulkopuolisille 20.-31.5.
Lisätietoja testistä http://www.kivakoirakansalainen.fi/
Koirakerhon koulutuskenttä sijaitsee osoitteessa Killaistentie 20, Merimasku.
Vanton tila sijaitsee osoitteessa Vantontie 68, Raisio.
Rymättylän vanha Siwa sijaitsee osoitteessa Vanhatie 4, Rymättylä.

KOIRATANSSIN ALKEISKURSSI
Koiratanssi on laji, jossa koira ja ohjaaja suorittavat musiikin tahdissa ennalta suunnitellun
koreografian. Koiran liikkeet koostuvat tottelevaisuus- ja aktivointiliikkeistä.
Koiratanssissa kilpaillaan aina MM-tasolla asti. Kilpailulajeja ovat freestyle (vapaatanssi) ja HTM
(seuraaminen musiikin tahdissa).
Koiratanssi on Kennelliiton virallinen laji ja siinä voi saavuttaa koiratanssivalion arvon.
Alkeiskurssilla opetellaan perusliikkeitä ja niiden yhdistämistä, esineiden ja rekvisiitan käyttöä
sekä käydään läpi musiikin valintaa, ohjaajan liikkumista, koreografian tekemistä sekä tehdään
pieniä tansseja. Kurssi sisältää kuusi kokoontumiskertaa, joista ensimmäinen on teoriakerta ilman
koiria. Kurssi käy minkäikäiselle tai -kokoiselle koiralle tahansa, liikkeet valitaan jokaiselle koiralla
sopiviksi.
Kouluttajana toimii Tiina Paavola kahden Suomen ja Ruotsin freestyle-koiratanssivalionsa kanssa.
Tiina on harrastanut koiratanssia vuodesta 2006 ja on kolmen eri koiran kanssa edustanut Suomea
koiratanssin edustusjoukkueessa ja kilpaillut sekä PM- että MM-tasolla. Tiinalla on koiratanssin
koulutusohjaajan pätevyys. Lisätietoja Tiinasta ja hänen koiristaan löytyy netistä
www.tiinajakultaiset.fi.
Kurssi pidetään matotetussa lämpimässä (n. 15 astetta) hallissa Rymättylän keskustassa ja se alkaa
to 21.2. klo 18.00. Ryhmään otetaan max 5 koirakkoa ja tällä määrällä kurssi toteutuu.

Tervetuloa rennolle ja hauskalle koiratanssikurssille!

