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Puheenjohtaja

Sirpa Mäntylä

Varapuheenjohtaja ja lenkkivastaava

Tuire Lindqvist

Sihteeri

Hanna Ritvanen

Koulutusvastaava

Sari Rinne

puheenjohtaja@lsbernit.net
puh. 040 5775 192
lenkit@lsbernit.net
puh. 040 5764 062
sihteeri@lsbernit.net
puh. 050 5933 335
koulutus@lsbernit.net

Karvapeput-jäsenlehden taittaja ja
päätoimittaja
Starttipaketti- ja kirjastovastaava

Nita Mäntylä

karvapeput@lsbernit.net

Anu Heikkilä

anuheikkila74@gmail.com

Yleiset asiat

Bettina Karlstedt

bettinakarlstedt@gmail.com

Sennennium-kalenteri-, nettisivu- ja
somevastaava

Johanna Koivisto

webmaster@lsbernit.net

Johtokunnan ulkopuolisten yhteystiedot
Jäsensihteeri

Hannele Kankare

jasensihteeri@lsbernit.net

LSB shop

Thelma Herpola

lsbshop@lsbernit.net

Kenttävastaavat

Pekka Sulkamo &
Rami Västinsalo

jaripekka.sulkamo@elisanet.fi
raimo.vastinsalo@gmail.com

LSB:n koulutuskentän hyvät tavat
Onnistuneeseen koulutuskertaan voit vaikuttaa itse monella tavalla. Tässä vielä kertauksena
yhteiset pelisääntömme LSB:n koulutuskentällä.
Koira mieluummin treeneihin vähän nälkäisenä kuin kylläisenä - kuka sitä nyt viitsii treenata
täydellä vatsalla.
Kentälle mukaan herkulliset, pehmeät ja pienet namupalat tai leikkivälineet, joilla palkitset koiraa.
Hyvät varusteet koiralle ovat hihna/talutin (ei siis flexi), panta (ei mielellään valjaat), vesipullo ja
vesikuppi.
Tule hyvissä ajoissa kentälle ja pidä koirasi kytkettynä. Koira käy lenkillä ja asioillaan ennen kentälle
tuloa tai hyvissä ajoin kentän lähimaastossa. Muista ottaa kakkapusseja mukaan.
Älä tuo juoksuista narttua treeneihin. Juoksun alkamisesta pitää odottaa vähintään 3 viikkoa
ja vuotavaa narttua ei saa tuoda treeneihin. Huomioithan, että narttusi voi tuoksua
vastustamattomalle urosten mielestä vielä vuodon loppumisen jälkeenkin, joten odotathan
rauhassa ennen treenien jatkamista.
Sairasta koiraa ei saa tuoda treeneihin, joten anna koiran levätä kunnolla.
Jätä harmitus kotiin ja keskity kentällä siihen, että sinulla ja koirallasi olisi molemmilla kivaa!
Kentällä väkivalta koiraa kohtaan on ehdottomasti kiellettyä.
Ethän ota paineita siitä, jos toinen koirakko tekee tai oppii jonkin liikkeen tai asian nopeammin
kuin sinä ja koirasi.
Koiraa (ja itseäsi) virkistää ja “herättää” koulutusliikkeiden välillä ja jälkeen tapahtuva
hupailu tai temppujen opettelu.
Treenien päätteeksi saa leikkiä kentän reunalla muita häiritsemättä.
Harjoitelkaa teille neuvottuja asioita myös viikolla.

... Ja tärkeintähän on se, että Sinä ja Koirasi opitte ymmärtämään toistenne kieltä, pärjäätte
kotona, lenkkipoluilla ja sosiaalisissa tilanteissa niin, että kummallakin on hyvä olla!

Tervetuloa LSB:n kentälle treenaamaan!

