Imatran Kennelkerhon ohjeistus koulutuksiin ja kerhon järjestämiin tapahtumiin
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Otathan koulutukseen mukaan reilusti koiralle maistuvia makupaloja ja tarpeen
mukaan myös koirasta mielenkiintoisia leluja.
Koulutukseen voi osallistua terveen ja rokotetun koiran kanssa. Huomioithan
esimerkiksi kennelyskän varoajat myös muiden taloudessa asuvien koirien osalta.
Juoksuiset nartut eivät saa osallistua koulutukseen.
Koulutukseen osallistuvan koiran ohjaaja vastaa aina koiran mahdollisesta
aiheuttamasta vahingosta.
Jos ohjaaja kokee koirastaan olevan mahdollista riskiä muille koulutuksessa oleville
hän on velvollinen ilmoittamaan siitä muille koirakoille ja myös kouluttajalle. Näin
saadaan koulutustilanne järjestettyä turvalliseksi kaikille osallistujille.
Jos koulutuksessa tapahtuu koirien välillä epäsuotuisa kohtaaminen jossa koira
pääsee hyökkäämään toisen koiran päälle niin asia on käsiteltävä mahdollisimman
pian, viimeistään koulutuksen jälkeen. Asianomaiset keskustelevat tapahtuneesta
kouluttajan kanssa ja kouluttaja vie tapahtuneesta tiedon lajin vastuuhenkilölle ja
johtokunnalle.
Johtokunta ja lajin vastuuhenkilö käsittelevät tapahtuneen ja yhdessä päättävät koiran
jatkamisesta harjoituksissa.
Imatran Kennelkerhon koulutuksissa ja muissa tapahtumissa myös ohjaajan
odotetaan käyttäytyvän kunnioittavasti niin omaa koiraansa kohtaan kuin myös muita
osallistuvia ihmisiä ja koiria kohtaan. Epäasiallisestä käytöksestä voi epävirallisissa
tapahtumissa seurata koiran tuloksen hylkäys.

KOULUTUKSISSA HARJOITTELU JA MUIDEN HUOMIOON OTTAMINEN
Älä tuo koiraasi halliin/kentälle edellisen ryhmän vuoron aikana. Jos tulet ilman koiraa, pyri
tulemaan ilman häiriötä. Tule koiran kanssa halliin vasta kun suoritusvuorossa oleva koira
on valmis, tilanteen voit tarkastaa hallin seinissä olevista pienistä rei´istä
Muistathan pitää koirasi aina hallinnassa koulutuksien aikana.
Hallissa olevien koirien on käyttäydyttävä rauhallisesti eivätkä ne saa häiritä käytöksellään
(kuten haukkuminen, hyökkäily, tuijottaminen) muita koulutukseen osallistuvia.
Jos koira käyttäytyy häiritsevästi sen on odotettava omaa suoritusvuoroaan autossa, ulkona
tai häkissä.
Hallissa olevien koirien on osattava odottaa rauhallisesti myös rallytokossa olevan
rataantutustumisen aikana.
Koiran ohjaajana muistathan käyttäytyä kunnioittavasti omaa koiraasi kohtaan ja ottaa
huomioon muut koulutukseen osallistujat. Koiran epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua
Imatran Kennelkerhon koulutuksissa, älä aseta koiraasi niihin tilanteisiin mitä se ei
koulutustasoltaan hallitse.
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