Ensimmäinen kokonainen viikko uudessa kodissa.
Ma 9.10.2006 klo 21.00 ennen iltaruokaa olohuoneen lattialla
Samanlainen harjoitus kuin su.
Ti 10.10.2006 klo 21.00 ennen iltaruokaa olohuoneen lattialla
2 Maahan menoa seisomasta ja maasta istumiseen harjoitusta. 3 istumasta seisomaan harjoitusta, pennun
istuessa nami viedään sen etujalkojen väliin ja kättä työnnetään taaksepäin lähestulkoon pennun rinnassa
kiinni. Pentu taivuttaa päätään alas ja taakse namin perässä ja pian joutuu nostamaan pyllynsä kun nami
menee tarpeeksi syvälle rinnan alle. 5 katsekontakti harjoitusta, nyt ei enää tarvittu apuja.
Ke 11.10.2006 klo 19.00
Samanlainen harjoitus kuin ti.
To 12.10.2006 klo 21.00
3 istumisharjoitusta. 5 katsekontaktiharjoitusta, katseen kestoa pidennettiin yhteen sekuntiin. Huomattiin,
että grillattu kana on mieluisampi palkka kuin makkara, kallis maku meidän pennelillä ;).
La 14.10.2006 ilta
5 katsekontaktiharjoitusta. Ensimmäinen kokeiluharjoitus pienen teddykarvapallo palkkana, harjoiteltiin
istumista. Ensin palloa vedettiin lattialla muutaman kerran edestakaisin pennun edessä ja pentu saalisti
sitä, sitten nostettiin pallo pennun kuonon yläpuolelle samalla lailla kuin namia, kun pentu istui niin
välittömästi vapautus ja vieritettiin palloa pennusta katsoen sen sivulle, ettei tapahdu edistämistä..
Istuminen oli reipas ja pentu innokas pallon perään, ensimmäisellä kerralla oli pikkasen ihmeissään mihin
pallo meni. Harmikseni pallo taisi hukkua illan aikana jonnekin, mutta yritämme löytää sen. Kokeilimme
illan aikana myös perusasentoa, namilla ohjattiin pentu sivulle ja palkattiin se siitä, näitä .
Su 15.10.2006
Jälkiharjoitus aamulla klo 9, ei aamuruokaa ennen jälkeä, multapellolla n. 10 askeleen pituinen, tyyni keli,
lauman muiden koirien ja lasten aiheuttama häiriö eliminoitu. Kaulapanta ja hihna eivät aiheuttaneet
häiriötä, pentu ei myöskään häiriintynyt ”pidättämisestä” (ettei varasta suoraan saman puoleisille askelille,
vaan jäljestää kaikki askeleet), nenän käyttö oli hyvää. Enemmän saisi olla poltetta jäljestämiseen, mutta
eiköhän se siitä kasva pennun kasvamisen myötä.
Illalla tehtiin 3 eteenistumisharjoitusta, namin avulla ohjaten. 5 katsekontaktiharjoitusta, katseen kesto
pidennettiin kahteen sekuntiin. 3 seisomasta maahanmeno, maasta istumaan ja istumasta seisomaan
harjoitusta. Istumasta seisomaan harjoituksessa pentu ei enää tehnyt pikku hyppyä vaan nosti pyllynsä
mallikkaasti ylös, ilman etenemistä.

