Vko 7 koira 6 kk ikäinen
Ma 12.2.2007
Illalla treenattiin seuraamista peilin edessä, tehtiin pari metrin pituista pätkää. Seuraavaksi tehtiin
testimielessä vähän erilaisempi täyskäännös oikeaan harjoitus. Otettiin koira perusasentoon seuraa
käskyllä ja palkattiin se siitä, ilman sanallista käskyä ohjaaja alkoi kääntymään täyskäännöstä, kun
käännös oli tehty pysähdyttiin. Koira lähti hienosti liikkeelle ilman käskyä ja myös pysähtyi ilman
käskyä. Tällaisten harjoitusten tavoitteena on saada koira aktiiviseksi, jolloin ei ensimmäisen
perusasennon oton jälkeen ei enää käskytetä seuraa-käskyllä liikkeelle lähdettäessä tai vauhdin
muutoksissa. Näin koira seuraa tarkkaavaisesti ohjaajan vartaloa ja pysyy skarppina pitkänkin
seuraamiskaavion aikana, eikä ympäristössä olevat häiriötekijät aiheuta häiriötä, koska koira
oikeasti SEURAA ohjaajaa. Tämän saatuamme viilattua viimeisen päälle kuntoon niin lopputulos
on seuraavanlainen, kun koiralle sanotaan ”seuraa” se tulee ohjaan sivulle, ja kun ohjaaja ei liiku
koira istuu ja kun ohjaaja taas liikkuu koira seuraa ohjaaja samalla vauhdilla. Lopuksi vielä tehtiin
muutama vasemmalle käännös harjoittelu.
To 15.2.2007
Kasvattajan kanssa tehtiin pieni näytelmä harjoitus. Pakkaa tuo koira kulkemaan vähän kuono
maassa, seisottaminen sujui paremmin.
Pe 16.2.2007
Illalla oltiin yksityistunnilla, siellä käytiin kaikki tokon alokasluokan liikkeet läpi sekä ruutuun
lähetys ja nouto. alokasluokkaa varten alkaa olla kaikki peruspalikat kohdallaan, täytyy alkaa vaan
treenaamaan enemmän, jotta saadaan varmuutta ja kestävyyttä liikkeisiin.
Su 18.2.2007
Aamulla oltiin tokon ryhmätreeneissä. Ensi harjoiteltiin ruutuun
lähetystä, tennispallo on vaihdettu pehmopalloon, koska
koiralle on tullut tapa jäädä leikittelemään tennispallon kanssa.
Tehtiin 3 harjoitusta vanhan kaavan mukaan, sitten laitettiin
koira hetkeksi autoon ja tehtiin toisen ryhmän koiran kanssa
harjoitus. Kun toinen koira oli saanut harjoituksen tehtyä,
apuohjaaja vei pallon
ruudun taakse sinä aikana ohjaaja haki koiran autosta. Mentiin
n. 10 metrin päähän ruudusta ja lähetettiin koira ruutuun, se
lähti reippaasti ruutuun ja otti pallon, jolloin ohjaaja kutsui sen
luokseen pötkylän avulla. Sitten mentiin kentälle
harjoittelemaan hyppyä. jätettiin koira istumaan ½ metrin
päähän hyppyesteen eteen, ja ohjaaja ei pallon hyppyesteen
toiselle puolelle, 3 kertaa koira varasti istumasta hypäten esteen yli. Neljännellä yrityksellä ohjaaja
pääsi koiran viereen pallon viennin jälkeen ja siitä annettiin hyppy lupa, jouduttiin antamaan 3
hyppykäskyä ennen kuin koira hyppäsi. Tehtiin harjoitus vielä kerran ja saatiinkin se menemään
nappiin. Vielä viimeiseksi harjoiteltiin luoksetuloa, jätettiin koira istumaan ja ohjaajan meni n. 10
metrin päähän, kääntyi ja kutsui koiran luokseen, koira palkattiin pötkylällä sen tultua jalkojen
välistä. Vielä ennen lähtöä otettiin luoksepäästävyys harjoitus. Ohjaaja otti koiran perusasentoon ja
”tuomari” tuli koiraa kohti, koira nousi ylös ja meni 2tuomaria” kohti, jolloin 2tuomari” laittoi
koiran namiavulla takaisin istumaan. Toisessakin harjoituksessa koira nousi ylös ja meni vastaan,
mutta kolmannessa harjoituksessa se jo pysyi paikallaan kun ”tuomari” tuli sen luokse.
Toko treenien jälkeen matkattiin taas maneesille. Äippä veti ensin agility treenit ja kaveri sai huilata
sen aikaa autossa. Kaveri pääsi treenien jälkeen esteille. Aloitettiin puomista, suoritettiin puomi
kahteen kertaan kummasakin suunnasta. Seuraavaksi tehtiin kaksi harjoitusta, jossa ensin
suoritettiin puomi ja sen jälkeen putki. Lopuksi vielä tehtiin kahdeksikkoa kahden siivekkeen
ympäri.

