Viikonloppuna Kirkkonummi on täynnä kuusijalkaista vauhtia
Kirkkonummen keskusurheilupuistossa kilpaillaan agilityn suomenmestaruuksista perjantaista sunnuntaihin. Kirkkonummen kennelkerhon järjestemissä kilpailuissa on mahdollista nähdä ja kokea ennätysmäärä, yli 2100 starttia, vauhdikasta ja äärimmäistä taitoa vaativaa koiraurheilusuoritusta.
Perjantaina kilpaillaan alkukilpailut kaikissa kolmessa agilityn kokoluokassa. Lauantaina kilpaillaan seurojen välisistä joukkueiden suomenmestaruuksista ja sunnuntaina yksilöiden suomenmestaruuksista. 
Agility on kuin koiramaailman jalkapallo – se tempaa mukaansa hyvin erilaisia harrastajia ikään katsomatta. Suomessa agilityn parissa liikkuu yli 10 000 ja maailmanlaajuisesti yli 100 000 ihmistä. Agilityä voi harrastaa minkä tahansa rotuisen, terveen, koiran kanssa. Huipulla agility on erittäin vaativaa kilpaurheilua, joka edellyttää määrätietoista harjoittelua, hyvää kuntoa ja saumatonta ohjaajan ja koiran välistä yhteistyötä.
Agilityssa koiran ja ohjaajan muodostama koirakko pyrkii suorittamaan tuomarin suunnitteleman esteradan virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti. Ohjaaja ohjaa koiraa liikkeillään, kehon elein ja äänellään. Agilityradalla on muun muassa erilaisia kontakti- ja hyppyesteitä. Kovassa vauhdissa tehtävässä suorituksessa ohjaajan pienikin virheliike voi kostautua riman tiputuksena tai koiran ohjautumisena väärälle esteelle, josta seuraa hylkäys. 
Kotikisat ovat erilaiset
SM-kilpailuissa kisaa myös Kirkkonummen oman kylän kasvoja. Hallitsevat Pohjoismaiden mestarit Anu Rajaheimo ja shetlanninlammaskoira Riina ovat mukana karkeloissa. Tosin parin valmistautuminen kisoihin ei ole edennyt aivan toivotulla tavalla.
− Riinalla oli tassussa rasitusvamma, jonka vuoksi emme ole päässeet paljon harjoittelemaan. Riina on kuitenkin kokenut kisakoira, joten tiedän sen tekevän radalla parhaansa. Eniten haasteita tulee olemaan radan rytmityksessä, Rajaheimo summaa.
Anu Rajaheimo ja Riina eivät ole mikään uusi ilmestys SM-kilpailuissa, joten siinä mielessä valmistautuminen arvokisoihin on helpompaa. Kilpailut kotipaikkakunnalla tuovat hommaan oman suolansa.
− Kotipaikkakunnan kisat ovat ehdottomasti erilaiset. Olen mukana kisojen järjestelyissä, mikä on vienyt ajatuksia itse kisaamisesta. Siinä on sekä hyvät että huonot puolensa. Ehdoton etu on se, että saamme valmistautua kisaan kotona ja olemme koko ajan tutussa ympäristössä.
Koiraurheilijoita huolletaan siis aivan samalla tavoin kuin ihmisurheilijoita.
Mikä sitten tekee Rajaheimosta ja Riinasta menestyksekkään agilityparin? − Riina on kovin kiltti koira, ja se haluaa tehdä kaiken oikein. Toisaalta se on helpottanut koulutusta merkittävästi, mutta se on tuonut myös omat haasteensa. Riina on hyvä lukemaan rataa ja ohjaustani silloinkin, kun olisin toisen koirani mielestä epälooginen. Riina on paikannut virheitäni useammin kuin kerran, Rajaheimo kiittelee kilpakumppaniaan.
Agility on vauhdikkuutensa vuoksi hauskaa seurattavaa myös niille, joilla ei itsellä ole koiraa. Myös Rajaheimo pitää agilitystä sen vauhdin vuoksi, mutta myös siksi, että se on yhteinen harrastus koiran kanssa.
− On hienoa seurata miten koira oppii ensin lajin perusteet, sitten vähitellen vaativampia ja haasteellisempia asioita. Samalla yhteistyö hioutuu ja koira ja ohjaaja oppivat tuntemaan toisensa. Kummankin rytmi ja tapa reagoida eri tilanteissa on aina yksilöllistä.

