
 

Vakka-Suomen Kenne lkerho ry 

VEPE leiri 1-2.6.2019 
A l o i t a  k es ä n  VE P E  k a us i  h a us k a l l a  l e i r i l l ä .  

L e i r i  s o p i i  k a i k i l l e ,  m y ös  a l o i t t e l ev i l l e .  

LAUANTAI 1.6.2019 ohjelmaa: 

 klo 8:30 saapuminen leirille 

 aamupala 

 vepe treenejä  

 lounas 

 vepe treenejä 

 iltapäiväkahvi 

 vepe treenejä 

 grillaamista ja saunomista 

 

Paikkana Laitilan VPK:n Tuliranta: Krouvintie 133, 23800 Laitila. 

LE IRIN  A IHEET :  

 tutustuminen lajissa käytettäviin välineisiin ja sääntöihin 

 VEPE liikkeet 

 veneestä hyppy ja uinti 

 esineen vienti veneeseen (dummy tai pelastusrengas) 

 veneen nouto 

 hukkuvan pelastaminen 

 ensimmäisen päivän treenit tähtäävät sunnuntain kertaaviin mölli kertauksiin 

HINTA 50 eur/koira.  

I LMOITTAUTUMINEN v i imeis tään 1.5.2019.  

Hinta sisältää ruokailut leirin ajalta yhdeltä koiran ohjaajalta sekä tietysti iloiset vepe treenit 

saunomisineen. Muista ilmoittautuessa kertoa mahdollisista ruoka-aineallergioista. Paikassa on 

mahdollisuus osalle leirille osallistujista yöpymiseen yhteisessä tilassa. Koirat eivät saa tulla sisätiloihin. 

Paikalla on mahdollista myös yöpyä omassa esim. teltassa tai matkailuautossa. 

Mukaan mahtuu ens immäiset 15 koiraa ohjaajineen.  

Leirin järjestyminen varmistuu 1.5.2019, jolloin tiedämme osallistuvien määrän. Maksu leirille tapahtuu 

vasta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, jolloin ilmoitamme sähköpostitse ilmoittautuneille 

tarpeelliset tiedot maksun suorittamiseen. Maksua emme enää palauta sen suorittamisen jälkeen. 

Lähetä i lmoittautumisesi  sähköposti in:  vskk.vepe@yahoo.com 

Nykyisin vesipelastus koemuotona on avoin kaikille roduille, paitsi x-rotuisille. Tosin lajin fyysinen 

vaativuus asettaa rajoja osallistumiseen. Koiran on pidettävä uimisesta, lisäksi sen on oltava fyysisiltä 

ominaisuuksiltaan tarpeeksi vahva hinaamaan rantaan hukkuvaa tai venettä. Koiran on oltava myös 

sosiaalinen ja perustottelevaisuuden tulee olla kunnossa. Kaikkein tärkeintä kuitenkin VEPE treeneissä on 

positiivinen ja iloinen tekeminen yhdessä oman koiran kanssa.  

Tehdään yhdessä iloinen ja hieno VEPE kesän 2019 aloitusleiri ☺ 

Jokainen koiranohjaaja on itse vastuussa koiran aiheuttamista vahingoista leirillä, kuin myös kaikista 

koiralle aiheutuvista vahingoista. Huolehdithan täten omasta vakuutusturvastasi. Kiitos. 

VEPE leirille 1-2.6.2019 osallistuvilta ei edellytetä Vakka-Suomen Kennelkerho ry jäsenyyttä. Vakka-Suomen 

Kennelkerho ry vepetoimintaan ovat tervetulleita kaikki riittävien fyysisten ominaisuuksien omaavat rodut, 

joten vetäjät Ari ja Kaya toivottavat kaikki iloiset vettä pelkäämättömät rohkeasti mukaan ☺ 

 

SUNNUNTAI 2.6.2019 ohjelmaa: 

 klo 8:30 saapuminen leirille 

 aamupala 

 vepe mölli mölli kertaus 

 lounas 

 vepe mölli mölli kertaus 

 iltapäiväkahvi 

 leirin palaute ja diplomien jako 

 leirin lopetus viimeistään klo 16 

 


