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Kesän huumaa!

Kesä alkaa olla parhaimmillaan ja lämpökin suosii meitä nyt
Juhannuksena! Muistakaahan pitää huolta koiristanne ja muista
lemmikeistä pitämällä kylmää vettä tarjolla. Myös koirien jättämisestä
kuumiin autoihin on kai turha muistuttaa. Nämä molemmat säännöt
ovat tärkeitä myös Lifedream haku- ja jälkipäivissä!

Kuulumisia
maastotreeeistä!

Lifedream kaikille avoimet maastopäivät ja irtotreenit
pyörähtivät huhtikuussa käyntiin ja meillä on ollut iloinen ja
rento porukka treenaamassa! Yleensä päivät ovat täyttyneet
verkkaalleen, joten vielä on uusillekin treenaajille tilaa! Nämä
henkilöhakuun ja metsäjälkeen keskittyvät treenit ovat avoimia
kaikille ja tarjoavat virikkeitä arkeen. Samalla ne vahvistavat
omistajan ja koiran suhdetta. Otamme mukaan myös jo lajeja
treenanneita koirakkoja, kunhan muistetaan, että nämä treenit
eivät tähtää kilpailuihin. Treenejä järjesteään noin 2krt viikossa.

Ison pihan
leikkitreffit

Keväällä pidettiin ensimmäiset ison pihan leikkitreffit pennuille!
Avasin pihan portin alle vuoden ikäisille pennuille omistajineen
ja meillä oli hienoja, valvottuja kohtaamisia eri ikäisten
pentujen kanssa. Osallistujat kehuivat, että oli mukavaa ja
toivoivat leikkitreffejä lisää. Kesäkuumalla treffeillä on
pennuille uima-allas ja luonnollisesti raikasta vettä tarjolla.
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Omien koirieni kanssa harrastukset keskittyvät
tavoitteellisesti agilityyn ja tokoon, mutta jatkamme myös
haku-, jälki ja paimennustreenejä! Lotta läpäisi
paimennuksen taipumustestin toukokuussa ja testi on
suunnitteilla syksyllä myös Pimulle. Piikun pentusuunnitelmat
eivät valitettavasti toteutuneet, nyt vedämme henkeä ja
suunnittelemme tulevaisuutta uudelleen kaikessa rauhassa.

Ota haltuun kesän tärkeät päivämäärät
Aikuisten sosiaalisten koirien leikkitreffit ke 29.6.2022 alk. klo 17.00 H.10e
Pentujen ison pihan leikkitreffit ti 19.7.2022 alk. klo 18.00 H.10e
Valokuvauspäivä su 24.7.2022 alk. klo 14.00 H.40e
Joka Mustin rento jälkipäivä su 31.7.2022 alk. klo 10.00 H.30e
Pentujen ison pihan leikkitreffit ti 2.8.2022 alk. klo 18.00 H.10e
Tutustu Collieen- iltama! pe 12.8.2022 klo 18.00 H.5e
Joka Sessen hauska hakupäivä la 21.8.2022 klo 10.00 H.30e
Katso lisää kotisivuilta!

Ihanaa pentukesää!
Leikkitreffien lisäksi koko kesän pyörii
myös pentuneuvola erikseen sovittuna.
Neuvolassa sosiaalistutaan
Siltapeltotilan koiriin, kissoihin ja
kanoihin, opitaan arkitaitoja, seurataan
pennun kasvua, harjoitellaan
lajitreenien alkeita ja käymme
tutustumassa vaikkapa lampaisiin tai
metsälenkillä. Katso kotisivuilta lisää!
Ota rohkeasti yhteyttä!
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