Hiiden Haukut ry

AGILITYN INFOPAKETTI
Treeniryhmät
Hiiden Haukut tarjoaa agilitykoulutusta jäsenilleen ohjatuissa viikkoryhmissä sekä kesä- että
talvikaudella. Ryhmissä treenaaminen edellyttää seuran jäsenyyttä ja yhdistyksen nimissä olevaa
lisenssiä. Ohjaajilta, jotka eivät vielä kisaa edellytetään Sagin harrastajalisenssin hankintaa.
Yhdistyksen jäsenyys ei automaattisesti takaa ryhmäpaikkaa, sillä lajin harrastajia on paljon. Kun olet
liittynyt jäseneksi, voit hakea treeniryhmiin. Lisätietoa Suomen agilityliiton lisenssien hankinnasta:
http://www.agilityliitto.fi/kilpailut/lisenssi/
Ryhmähaut ovat kaksi kertaa vuodessa. Keväällä haetaan paikkaa ulkokaudelle. Kevään ryhmähaku
on yleensä maaliskuun aikana ja ulkokausi kestää toukokuusta syyskuun loppuun. Talvisin seura
vuokraa treeniaikaa lähiseudun halleista. Talven ryhmiin haetaan yleensä elokuun aikana ja hallikausi
kestää lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Hakuaikojen ulkopuolella treenipaikoista ja jonosta
vapautuviin paikkoihin voi kysyä seuran agilityvastaavalta (tällä hetkellä Pauliina Kuronen).
Yleiset ohjeet treeneihin
Tule ajoissa treeneihin ja ulkoiluta ja lämmittele hyvin koirasi sekä itsesi. Ota mukaan koirallesi
sopiva palkka, mieluiten sekä lelu että nameja. Jokainen ryhmäläinen osallistuu radan rakennukseen
ja esteiden kantamiseen, sekä ensimmäisessä ryhmässä että jälkimmäisessäkin.
Jos jälkimmäisessä ryhmässä on kovin vähän treenaajia paikalla, olisi toivottavaa että ensimmäisestä
ryhmästä jäädään auttamaan etenkin painavien esteiden siirrossa.
Ilmoita aina kouluttajalle, mikäli olet estynyt tulemaan treeneihin viimeistään samana päivänä klo 12
mennessä. Oman ryhmäsi kouluttajien yhteystiedot saat treenikauden alussa. Kaikkien kouluttajien
yhteystiedot löytyvät myös nettisivuilta Agility-pääotsikon alta.
Kentän ympäristössä on myös asutusta, joten muistetaan pitää ympäristö siistinä ja kerätään koirien
jätökset pois.
Sairaalla koiralla treenaaminen on ehdottomasti kielletty!
Tervanummen kenttä
Ulkokauden treenit pidetään seuran omalla kentällä Hiidenrannassa. Huomioi lähialueiden asukkaat
ja muut treenaajat:
· noudata alueella olevia nopeusrajoituksia
· kerää koirasi jätökset
Kentän osoite on Tervanummi, 03100 Nummela. Kartta kentälle löytyy seuran nettisivuilta:
http://hiidenhaukut.fi/yhdistys/tervanummen-kentta/

Seuran kentällä saa treenata juoksuisen nartun kanssa seuraavin ehdoin:
·
·
·
·
·
·
·

nartulla tulee olla juoksusuojat tai juoksuhousut
sallitaan vain kisaavien koirien ryhmissä
muissa ryhmissä treenaaville tämä sallitaan vain jos muille treeniryhmän jäsenille järjestely
sopii
ulkopuolisten kouluttajien kerroilla juoksuiset saavat treenata kaikissa ryhmissä
vapaatreeni juoksuisella nartulla on sallittu, tällöinkin nartulla on oltava juoksusuojat tai
juoksuhousut
juoksuinen koira saa olla kentällä vain oman treenivuoronsa ajan, odottelu kentän reunalla
on kielletty
muista ilmoittaa muille ryhmäsi treenaajille juoksusta, jotta uroksen omistajat osaavat
varautua asiaan

Työpisteet
Saadaksesi treenioikeuden seuran agilitykoulutukseen, jäseneltä edellytetään aktiivista
osallistumista seuran toimintaan. Tästä syystä saadaksesi ryhmäpaikan tulee kerätä työpisteitä.
Pisteet kerätään kortille, jonka voi itse tulostaa nettisivuilta. Kortti tulee esittää treenipaikkoja
haettaessa.
Uusien jäsenten kanssa pistetarve katsotaan tapauskohtaisesti sen mukaan, milloin tulee mukaan
toimintaan.
Vanhat jäsenet tarvitsevat treenipaikan saadakseen tällä hetkellä 4 työpistettä. Pisteitä saa
agilitykilpailuiden työtehtävistä sekä talkoista. Seura järjestää yleensä 4 kisapäivää vuodessa.
Yhdestä täydestä kisapäivästä työtehtävissä on yleensä saanut 2 pistettä. Lisäksi joka vuosi on
järjestetty 1-2 kenttätalkoot ja toisinaan myös epävirallisia agilitykilpailuja. Agilityn kisatoimikunta
ilmoittaa vuosittain tarvittavan pistemäärän. Seuran foorumilla ilmoitetaan kun voi ilmoittautua
kisoihin töihin sekä muista tapahtumista, joissa tarvitaan jäsenten työpanosta. Mikäli on estynyt
osallistumaan kisapäivinä töihin, niin kisatoimikunnalta voi suoraan kysyä mm. valmistelevista
tehtävistä itselleen sopivia.
Ilmoittautuminen kisatöihin on aina sitova. Olet itse velvollinen hankkimaan itsellesi sijaisen jos et
pääse töihin ko päivänä. Mikäli pystyt olemaan vain esim 1/2 päivää niin jokainen hoitaa itse
henkilön toisellekin puolikkaalle ja jälkimmäinen hakee molempien kortteihin päivän lopuksi nimet.
(koko pv = 2p, puolikas päivä = 1p molemmille hlö:lle ).

Agilityn vapaaharjoitteluoikeus
Seuran omalla treenikentällä on yleensä vapaassa käytössä lähinnä kontaktiesteet ja kepit. Muut
esteet säilytetään lukittavissa kopeissa kentän reunalla. Kouluttajilla on konttien avain, lisäksi
avaimen voi lunastaa seuraavin kriteerein:
- seuran jäsenyys
- kilpailu- tai harrastajalisenssi (seuran edustus)
- kuitti maksetusta avainmaksusta
Avaimen vastaanottaja sitoutuu seuraaviin sääntöihin:

- Esteet kerätään harjoittelun jälkeen nippuun ja kopissa säilytettävät esteet lukitaan aina käytön
jälkeen takaisin koppiin ajantasaisten ohjeiden mukaisesti (seuraa ohjeistusta keskustelupalstalta)
- juoksuiset nartut saavat treenata kentällä juoksusuojan kanssa, tästä tulee aina informoida muita
samanaikaisia käyttäjiä.
- Mikäli avaimen lunastaja vaihtaa edustamaansa seuraa, tulee avain palauttaa avaimista vastaavalle
henkilölle (tällä hetkellä Elina Skogberg)
Avainmaksu on 30€
Maksetaan seuran tilille FI97 8000 1002 0482 06 ja VIITE 9250
Kun haette avainta tarvitsette maksetun avainmaksukuitin sekä voimassa olevan lisenssin.
Ulkopuoliset koulutukset
Seura järjestää vuosittain viikkoryhmien lisäksi erilaisia koulutustapahtumia. Agilitykoulutuksiin ovat
aina etusijalla seuran jäsenet. Seura sponsoroi osan koulutuksista. Halvemman hinnan edellytyksenä
on seuran edustamista kilpailuissa.
Viikkoryhmien (kesä & talvi) normaaleja treenikertoja ei voi myydä tai luovuttaa eteenpäin kuin
perheen sisällä. Ulkopuolisten kouluttajien treenikertoja voi myydä eteenpäin. Näitä paikkoja voivat
ostaa seuran jäsenet. Mikäli paikan ostaja ei edusta seuraa, maksetaan seuran sponsoroinnista
tuleva erotus erikseen seuran tilille. Hinnat ilmoitetaan tapauskohtaisesti vuosittain päätettyjen
maksujen mukaan.

