KARJISLEIRI 18.-20.8.
paikkana pohjantila loimaalla

Kaikentasoiset ja -ikäiset koirakot ovat tervetulleita. Toivotamme tervetulleeksi myös muunrotuiset koirat ja karjakoirista kiinnostuneet henkilöt! Leiripaikkana Pohjantila Loimaalla,
os. Joenperäntie 262, 32200 Loimaa. Majoitus tapahtuu ryhmähuoneissa, joten varauduthan huonekavereihin. Paikalle voi tulla myös omalla asuntoautolla tai -vaunulla.
http://www.pohjantila.fi/fi/Etusivu/

HINNAT
SAKK ry:n jäsenille:
Viikonloppu 130€
sis. ruuat la-su, koulutuksen sekä
majoituksen pe-su
Päiväkävijä 55€ /vrk
sis. ruuat ja koulutuksen la tai su
(EI majoitusta)

HINNAT muille:
Viikonloppu 150€
sis. ruuat la-su, koulutuksen sekä
majoituksen pe-su
Päiväkävijä 65€ / vrk
sis. ruuat ja koulutuksen la tai su
(EI majoitusta)

Kuunteluoppilas ilman koiraa
35€/vrk (sis.ruuat, EI majoitusta)
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ILMOITTAUTUMISET:
Anna Laaksoharju, annalaaksoharju@gmail.com
Maksa ilmoittautumismaksu 30.6.2017 mennessä. 30.6. jälkeen ilmoittautuneet: maksa leirimaksu
heti kun olet ilmoittautunut.
Maksut tilille: FI81 6601 0001 0016 76, käytä viitettä 7100 (Suomen Australiankarjakoirat ry).
Saat tarkemman kyselyn lajitoiveista ja ruokavaliostasi ilmoittautumisen jälkeen. Hakuun ilmoittautuvat ovat koko viikonlopun samassa lajissa.
Leiriaikataulu ja majoituspaikat ilmoitetaan paikan päällä pe 18.8.2017.
HUOM. Majoittautuminen tapahtuu ryhmähuoneissa, varaudu huonekavereihin.
Ilmoittautuminen leirille on sitova.
Sairastapauksessa leirimaksusta pidätetään 40 euroa käsittelykuluina, jos osallistuminen perutaan.
Leirin kokonaan peruuntuessa kaikki maksut palautetaan.

LEIRIOHJELMA
PERJANTAINA kisataan yllätyslajissa!
LAUANTAINA koulutusta lajeissa
HAKU, koul. Tiia Tiainen ja Harri Forsten
AGILITY, koul. Aino Kinnunen
TOKO, koul. Marianne Kaurala
SUNNUNTAINA koulutusta lajeissa
HAKU, koul. Tiia Tiainen ja Harri Forsten
AGILITY, koul. Aino Kinnunen
TOKO, koul. Marianne Kaurala
Lue leiriohjaajien esitteyt seuraavalta sivulta.
HAKUun ilmoittautuvilta edellytetään osallistumista
lajiin koko viikonlopun ajan.
Leirin hintaan sisältyy koko viikonlopun viettäjillä aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi LA ja SU.
Päiväkävijöillä hintaan kuuluu valittuna päivänä aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi.
Kuunteluoppilailla hintaan kuuluu valittuna päivänä
aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi.
Lapset 4-13v. voivat osallistua leirille hinnoista -50%
alennuksella.
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KARJISLEIRI 18.-20.8.
kouluttajat

AGILITY
Aino Kinnunen
Aino kisaa medi3-luokassa karjiksensa Seelan kanssa ja on viimeiset viisi
vuotta kouluttanut agilityä alkeista kolmosluokkaan saakka Jyväskylän Agility
Teamissä. Aino on koirineen useana vuonna peräkkäin lunastanut Suomen
Australiankarjakoirat ry:n agilityn rotumestaruuden. Ainon laumasta löytyy
kaksi karjista, Seela ja Karkki, sekä australianpaimenkoira Keksi.

HAKU
Tiia Tiainen ja Harri Forstén
Viime vuoden tapaan leirille hakukouluttajaksi saamme Tiian. Tiia on SPKLn
koulutusohjaaja ja toiminut Vapepan hälytysryhmässä useampia vuosia. Lajikokemusta Tiialla koirineen on haun lisäksi jäljeltä ja raunioilta.
Tiian apulaisena on menneillä leireillä hyvin viihtynyt Harri. Harrin mottona
hakumetsässä on ”Yöperhonen on koteloitunut”. Hakumetsässä onkin taas
koulutuksen lisäksi luvassa huumoria ja hyvät naurut!
Harri on SPKL:n koulutusohjaaja vuodesta 1993. Takana on parikymmentä
vuotta rottisten parissa touhuilua, useita vedettyjä leirejä eri roduille. Käyttövaliot sekä jäljeltä että hausta ja kilpaillut myös YK:ssa. Harrille on FH jälki
myös tuttu, muun muassa jäljentekijänä 2003 MM kisoissa.

TOKO
Marianne Kaurala
”Olen tokon koulutusohjaaja jo vuodelta 1996 ja toiminut siinä hommassa
Iisalmessa ja Kiuruvedellä lähestulkoon kokoajan tänne asti. Olen myös tokon liikkeenohjaaja. Olen kilpaillut tokossa vuodesta 1994, ensin irlanninsusikoirilla ja sen jälkeen jo neljällä eri australiankarjakoiralla. Hienoin saavutukseni on tokovalion arvo Mersu-karjiksen kanssa. Tämänhetkinen kisakoirani
karjisnarttu Fira kilpaille tokon ylimmässä luokassa.”

Sivu 3/4

KARJISLEIRI 18.-20.8.
leiri-info

AIKA
Perjantaina 18.8. paikalle pääsee aikaisintaan klo 14 ja yllätyslajin kisa on tarkoitus aloittaa klo 18.
La ja su koulutukset alkavat klo 9, aamupala tarjoillaan ennen tätä. Tarkemmat aikataulut tulevat paikan
päälle seinälle.
LEIRIPAIKKA
Leiripaikka on Pohjantila Loimaalla. Pohjantilan osoite on Joenperäntie 262, 32200 Loimaa.
Pohjantilan saunalla on pieni lampi, jossa voi mahdollisesti uida. Simmarit mukaan!
LEIRIHINNAT
SAKK ry:n jäsenille pe-su 130 €. Muille pe-su 150€. Leirille on mahdollista tulla myös päiväkävijänä.
Yhden päivän koulutus SAKK ryn:n jäsenille 55€, muille 65€.
Lapset 3v ja nuoremmat maksutta ja 4-13v puoleen hintaan.
Pelkkänä kuunteluoppilaana (ilman koiraa) voi ilmoittautua mukaan päiväksi hintaan 35€.
MITÄ HINTAAN SISÄLTYY?
Hinnat sisältävät ohjattua koulutusta valittuun lajiin sekä ihmisille ruuat seuraavasti:
- Aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi.
Päiväkävijöiden hintaan EI sisälly huonetta, ruokailut kuuluvat hintaan valittuna päivänä. Perjantaina ei
ole ruokatarjoilua, varaa silloin omat eväät.
Kuunteluoppilaan hintaan sisältyy myös ruokailut valittuna päivänä.
Kahvia ja teetä on tarjolla yhdistyksen puolesta, valmistus itsepalveluna.
MAJOITUS
Leirillä majoittaudutaan ryhmähuoneissa. Tämän takia majoituspaikat ilmoitetaan vasta paikan päällä,
varaudu huonekavereihin! Toiveita huonekavereista saa esittää etukäteen.
Ota leirille mukaan omat lakanat ja tyynyliinat tai makuupussi ja tyynyliinat!
Koirat eivät saa nukkua sängyissä, joten ota häkit mukaan mikäli et ole varma, pysyvätkö koirasi lattiatasossa. Lisäksi ryhmähuoneissa on muitakin koiria, joten häkit ovat muutenkin aiheelliset pakata
matkaan.
LEIRIN LAJIT?
Leirille on varattu kouluttajia ilmoituksessa mainittuihin lajeihin, jotka ovat haku, toko ja agility. Haun
yhteydessä treenataan myös esineruutua. Muita lajeja voi halutessaan suorittaa ilman ohjausta.
ILTAOHJELMAA...?
Lauantaina päivän päätteeksi saunotaan ja grillataan. Varaa lauantaiksi siis omaa grillattavaa ja saunajuomaa.
MUISTA MYÖS...
...Ottaa mukaan koirasi eväät, juomapullo ja ruoka- & juomakipot sekä häkki! Varaa myös itsellesi pientä purtavaa ettei nälkä yllätä, ja juotavaa, ettei kurkku kuiva.
”Kuva ois kiva” eli ota siis mahdollisuuksien mukaan mukaasi myös kamera!
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