Vko 10
Edelleen jatketaan ruokailujen yhteydessä harjoituksia. Aina otetaan perusasento ja palkataan siitä
tai voidaan käskeä koira maahan ja palkata ja siitä vielä takaisin perusasentoon.
Ke 7.3.2007
Alkuillalla harjoiteltiin outoa 650 grammaisen noutokapulan kanssa. Ensin annettiin kapula koiralle
kapula suuhun ja se kantoi sitä vähän matkaa ja sitten vaihdettiin kapula pötkylään ja leikittiin.
Koiran vielä roikkuessa pötkylässä heitettiin kapula n. 10 metrin päähän ja koiran sitä heti lähtiessä
hakemaan annettiin käsky: tuo. Kun koira otti kapulan kehuttiin sitä ja kutsuttiin luokse pötkylää
heilutellen. Koiran tultua ohjaajan luokse kapula suussa, ohjaaja otti kapulan ja koiran kanssa
leikittiin. Näitä noutoharjoituksia tehtiin 3. Treenin päätteeksi koira sai vielä leikkiä vieraan tädin
kanssa ja hyvin se taisteli pötkylästä ja voitettuaan meni tarjoamaan sitä uudestaan.
Myöhään illalla päätettiin, että kaveri pääsee keväällä ensimmäisiin näytelmiin ja pitäähän sitä
varten alkaa harjoittelemaan. Pitkän pohdinnan jälkeen on päädytty, että koiran avustusääneksi
otetaan naksuttimesta lähtevä ääni. Ei haluta lähteä huutelemaan koiraa nimeltä eikä mitään
kauhean kovaäänistä räikkää tms. Naksutin harjoittelu aloitettiin ensin sisällä, koiran ollessa
ohjaajan edessä naksautettiin ja kun koira kohdisti huomionsa ohjaajan kuullessaan oudon äänen,
sille annettiin nami. Ensimmäisellä kerralla tehtiin n. 5 naksuttelua. Annettiin koiran mennä omia
aikojaan kauemmas ohjaajasta, kun se oli mennyt seinän taakse naksautettiin. Se tuli saman tien
luokse, jolloin nami-automaatista tuli taas nami. Harjoitus on hyvin yksinkertainen eikä tarvitse
kuin naksutelle ja antaa nameja, näissä harjoituksissa koiraa ei kehuta sanallisesti vaan ainoastaan
naksu ja nami.
To 8.3.2007
Iltapäivällä tehtiin vähän seuraamisharjoituksia, pääasiassa vasemmalla kääntymistä. Kääntyminen
tehtiin niin, että otettiin yksi askel eteenpäin ja seuraavalla askeleella tiukka käännös vasempaan.
Pieni apu annetaan liikkeelle lähdettäessä mutta pysähtyessä koira tekee itse perusasennon.
Illan aikana jatkettiin myös naksuttelua ja testattiin ulkona kun koira oli n. 10 metrin päässä ja
naksutettiin. Heti naksahduksen kuultuaan se nosti kuononsa maasta ylös ja lähti ohjaajan luokse,
jolta sai namin. Seuraavaksi annettiin koiran lähteä jolkottelemaan ohjaajasta poispäin ja
naksautettiin, heti naksahduksen kuultuaan se laittoi jarrut pohjaan, kääntyi ja tuli ohjaajan luo, jolta
yllätys, yllätys sai taas namin. ☺
Pe 9.3.2007
Perjantai pyhitettiin naksutteluille ja se alkaa jo toimia erinomaisesti, ulkona se tuntuu kuuluvan
ainakin parinkymmenen metrin päähän. Saapi nähdä miten se toimii kun koira on hihnassa ja
handelri hihnan toisessa päässä.
Su 11.3.2007
aamupäivällä oltiin tokon ryhmätreeneissä, siellä uutena asia otettiin merkille lähettäminen, joka on
tokon EVL-luokassa ruutuun lähetyksessä sekä ohjatussa noudossa. Koiran kanssa oltiin lähellä
tötsää ja siitä namin avulla ohjattiin koira kiertämään tötsä. Ohjaaja otti askeleen tötsää kohti ja
namikädellä kierrätti koiran tötsän ympäri, koiran kierrettyä tötsä ohjaaja otti vielä askeleen
taaksepäin. Näitä kiertämisharjoituksia tehtiin viitisen kertaa. Koira opetetaan kiertämään merkki,
jolloin merkille tulevaisuudessa tehtävä seisominen olisi mahdollisimman lähellä merkkiä ja koira
kääntyy ohjaajaa päin eikä myöskään haluta, että koira nuuhkii tai tökkii merkkiä kuonollaan, jota
se voisi mahdollisesti tehdä jos merkille meno opetettaisiin esim. merkin päälle laitettavalla namilla.
Tehtiin myös muutamia käännöksiä perusasennosta.

Toko treenien jälkeen koira sai hieman levätä autossa ja mentiin maneesille tekemään pieni agility
harjoitus. Maneesilla suoritettiin ensin keinu kahteen kertaan ohjaajaan ollessa koiran molemmilla
puolilla. Koira meni keinulle ihan hienosti ja sen annettiin itse rauhassa kiivetä keinua ja omalla
painollaan kääntää keinu ilman ohjaajan keinun laskua hidastamatta, näin koira oppii itse milloin
keinu alkaa laskea sen alla. Alastulokontaktilla koira pysäytettiin istumaan niin, että etutassut ovat
maassa ja pylly keinulla, otettiin katsekontakti, annettiin nami sekä vielä kehuttiin ja silitettiin sitä
ja sitten vasta luvan kanssa poistuttiin keinulta. Seuraavaksi tehtiin pieni radanpätkä: aita ja toinen
aita edelliseen nähden 90° ja toisen aidan takana hieman kaarella oleva putki., rimat olivat medi
korkeudella. Ohjaaja oli sisä kurvissa ja koira ohjaajan oikealla puolella ja ilman mitään istumisia
tai muita koira ohjattiin estesarja läpi ja koiran tulessa putkesta se palkattiin vetoleikillä pötkylällä.
Tämä harjoitus toistettiin 3 kertaa. Lopuksi otettiin kahden peräkkäisen aidan, joiden välimatka oli
n. 4 metriä sarja.

