Ryhmään hakeminen
Ryhmään haetaan videohakemuksella, jonka tekemiseen on ohjeet alla:
Paikka: selkeä, helppokulkuinen metsämaasto tai pelto
Koira voidaan pitää hihnassa seurautusosioissa, mutta sen tulisi olla ilman hihnaa, kun jotain
heitetään tai koira jätetään odottamaan. Koira saa lähteä noutoihin vain luvan kanssa. Koiraa voi
palkata namilla välillä. Metrimatkat ovat ohjeellisia.

Tehtävä A (dami)
1. koira on ilman hihnaa ja istuu vieressäsi perusasennossa. Heitä dami vasemmalle etuviistoon,
noin 10 metrin päähän. Tämän jälkeen heitä toinen dami kauemmas etuviistoon, siten että
ensimmäinen dami jää sinun ja toisen damin väliin. Koira istuu paikallaan vieressäsi tämän ajan.
2. seurauta koira damien ohi noin 30 metrin matka. Koira voi olla hihnassa tai irti, mutta sitä ei saa
ns. imuttaa namissa kiinni. Voit palkata koiraa namilla välissä.
3. käänny 90 astetta oikealle ja seurauta koiraa noin 10 metriä.
4. käänny kohti lähtöpaikkaa. Koira on tässä kohtaa ilman hihnaa. Jätä 3. dami selkänne taakse
siten, että koira näkee sen jäävän sinne.
5. jätä koira istumaan paikalleen. Kävele yksin lähtöpaikalle ja käänny koiraa kohti. Koira istuu siis
paikallaan kasvot kohti sinua, ja dami on koiran takana.
6. kutsu koira luoksesi. Koira ei saa napata takanaan olevaa damia, eikä se saa mennä katsomaan
sivuun heitettyä dameja.
7. lähetä koira hakemaan äsken jätetty dami, eli se jonka luota koira teki juuri luoksetulon.
8. jätä koira istumaan, ja käy itse hakemassa kohdassa 1 heittämäsi kaksi damia
Tämä tehtävä on kuvattu myös alla olevassa kaaviossa.
Tehtävä B (dami)
Heitä pieni, maaston värinen dami johonkin pusikkoon, korkeaan heinikkoon tms, mistä dami ei
löydy suoraan silmillä etsimällä. Käänny pois päin ja seurauta koiraa n. 20 metriä. Käänny kohti
damia ja lähetä koira noutamaan se.
Tehtävä C (riista)
Tee kaksi noutoa riistalla avoimelle paikalle, niin että koko suoritus näkyy hyvin videolla.
1. Jätä koira istumaan paikalleen, vie varis näkyvälle paikalle (aseta maahan, älä heitä) noin 20
metrin päähän, palaa koiran luo ja lähetä koira noutoon.
2. Toista sama tehtävä eri paikkaan, käytä riistana vesilintua (esim. lokki, sorsa).

Kuvaa oma suorituksesi ja lataa se pilveen tai youtubeen. Lähetä videon linkki ja lyhyt esittely Päivi
Vikbergille sähköpostiin vikbergp@gmail.com 30.11. mennessä. Kerro esittelyssä vähintään
seuraavat asiat:
● Omat yhteystietosi ja koiran tiedot
● Perustelu miksi teidän pitäisi päästä mukaan ryhmään
● Suunnitelma, miten aiot suorittaa talkoovelvoitteesi
Nometoimikunta valitsee ryhmään pääsevät hakemusten perusteella. Mikäli sinulla on kysyttävää,
laita sähköpostia vikbergp@gmail.com.

