Toko ja rally-toko

Impivaaran Hallit ry tarjoaa monipuolisia
koiraharrastusmahdollisuuksia Nurmijärvellä
Yhdistys perustettiin v. 1976 Nurmijärven seudun kenneltoiminnan piristämiseksi.
Aikoinaan yhdistykselle nimeä valittaessa haluttiin sellainen nimi, joka sopisi
kaikenlaisten koirien ystävien kielelle ja samalla ilmentäisi paikkakunnan
omaleimaisuutta. Aleksis Kiven Impivaaran ja sen kuulun veljessarjan, sekä heidän
koiransa Killin ja Kiiskin oppivat suomalaiset tuntemaan jo koulussa.
Meillä on jäseniemme käyttöön tilava kenttäalue parakkeineen Röykässä
osoitteessa Kiljavantie 784.
Hallia meillä ei ole, vaikka nimestä voisi joskus niinkin luulla!
Vuokraamme lähiseudulta hallitreenitiloja talvikaudella.
Tässä esitteessä kerrotaan Impivaaran Hallien jaostojen toiminnasta.

Jäseneksi?
Jäsenanomus ohjeineen löytyy nettisivuiltamme:

www.impivaaranhallit.fi

Yleistä tottelevaisuuskoulutusta ja rally-tokoharjoituksia järjestetään jäsenillemme
torstai-iltaisin kentällämme yleensä ainakin maaliskuusta loka-marraskuuhun.
Ryhmät sopivat myös pennuille ja aloittelijoille, aiheita esitellään enemmän
kotisivuillamme.
Ei erillistä maksua, ja voit käydä 1-2 kertaa tutustumassa ennen kuin päätät,
liitytkö jäseneksi. Tokossa ja rally-tokossa kilpailevat koirakot harjoittelevat kentällä
maanantai-iltaisin.
Talvikaudella pyritään saamaan sisäharjoitusvuoro, johon etusijalla ovat kilpailevat
koirakot tai koirakot, joiden harjoittelu tähtää kokeisiin.
Seuraa jaoksen sivuja ja tapahtumakalenteria maksullisten pienryhmäkurssien
osalta.
Toko- ja rally-toko -jaostovastaavat:
2019: Sannamari Nousiainen, sannis.nousiainen ät gmail.com
2020: Asta Suvanto, asta.suvanto ät hotmail.com
Rally-toko: eija.majuri ät eijamajuri.fi

Palveluskoiratoiminta

Agility

Koulutuskenttä on varattu palveluskoirien tottelevaisuusharjoituksiin
tiistaisin klo 18-21 ja lauantaisin klo 15-18.
Yhdistyksen jäsenet harjoittelevat hakua ja jälkeä maastossa erillisissä
pienryhmissä. Suojelua harjoitellaan kahdessa ryhmässä erikseen varattuina
aikoina.
Talvikaudella pyritään saamaan sisäharjoitusvuoro, joka on varattu ensisijaisesti
PK-kokeissa kilpailuoikeudet omaaville roduille ja harjoittelu tähtää BH- tai
palveluskoirakokeisiin.
PK-jaos järjestää aktiivisesti palveluskoirakokeita eri lajeissa ja luokissa.
Jaostovastaava: Tanja Kiriloff, tanja.kiriloff ät gmail.com

Jaoksella on ohjattuja treeniryhmiä omalla kentällämme yleensä touko-syyskuussa,
ja talvikaudelle pyrimme varaamaan sisätreenivuoroja lähikunnista. Kesäkaudella
pyritään myös sopimaan kaikille jäsenille tarkoitettu vapaatreeni yhtenä iltana,
paikalla jaoksen edustaja.
Seuraa Facebook-sivuamme Impivaaran Hallit ry ja kotisivujen jaosinfoa!
Huom: agilityesteet eivät kestä lasten leikkejä, eikä niillä saa harjoitella ilman
ohjatulla agilitykurssilla hankittuja taitoja loukkaantumisvaaran vuoksi.
Kysy lisää agilitystä:
jaostovastaava Kati Nieminen, impivaaranhallit ät gmail.com

Pelastuskoiratoiminta

Muu toiminta

Tarjoamme ohjattua koulutusta aloittelijoille ja jo pidemmälle ehtineille. Tule
mukaan toimintaan esim. avustajaksi, kartturiksi tai hälykoirakoksi! Voit tukea
pelastuskoiratoimintaa myös avustamalla harjoittelupaikkojen etsimisessä
(maastoalueet, asumattomat tai käytössä olevat rakennukset jne.)

Impivaaran Hallit on mukana järjestämässä kaikkien rotujen koiranäyttelyä kahden
vuoden välein Uudenmaan kennelpiirin alueella.

Jaos on järjestänyt säännöllisesti esimerkiksi haun alkeiskurssin,
tottelevaisuuskursseja ja jälkikurssin.
PEKO-jaoksen kenttätreenit keskiviikkoisin klo 18 säävarauksella (lumi/pakkastilanne).
Lisätietoja jaosvastaavalta: Satu Timonen, playdayskennel ät gmail.com,
puh. 040-771 2274

Seuraavat järjestämämme kaikkien rotujen Toukonäyttelyt ovat toukokuussa 2020
ja 2022. Näyttelytoiminnasta saat helpoimmin yhteyden laittamalla
sähköpostia osoitteeseen imphanayttely ät gmail.com

Jäsenten aktiivisuuden mukaan Impivaaran hallit järjestää vuosittain koira-aiheisia
luentoja, kursseja ja muita tapahtumia, esim. nose work, näyttelykoulutus,
match show.
Seuraa tapahtumakalenteriamme osoitteessa
www.impivaaranhallit.fi/kalenteri

Facebookista löydät yleisen sivumme nimellä Impivaaran Hallit ry

