Vko 8
Tällä viikolla ruokailujen yhteydessä tehdyt maahanmeno
harjoitukset ovat tuottaneet tulosta, jopa niin hyvin,
että kun ruokakuppi on pöydällä ja otetaan perusasento,
koira alkaa jo itse tarjota maahanmenoa.
Ma 19.2.2007
Illalla ei kummemmin treenattu
vaan leikittiin koiran kanssa sen lempilelulla. Koira alkaa jo itse
tarjoamaan lelua ohjaajalle leikittäessä.
Ti 20.2.2007
Illalla tehtiin vähän seuraamisharjoituksia, koska koiralla oli
kova meno päällä. Otettiin muutamia perusasento ja
lyhyitä seuraamispätkiä.
Ke 21.2.2007
Illalla tehtiin seuraamisharjoituksia sekä oikealle- ja vasemmalle kääntymisiä. Aluksi tehtiin pari n.
metrin mittaista seuraamista. Oikealle kääntymisessä on jo päästy vaiheeseen, jossa koiralle
annetaan apu namikädellä ”liikkeelle” lähdettäessä, kun koira ja ohjaaja tekevät käännöstä samaan
aikaan namikäsi viedään koiran pään taakse ja pysähtyessä istuminen tapahtuu ilman apua ja koira
ottaa hyvän kontaktin, kehu ja nami tuodaan koiran pään vasemmalta puolelta sen kuonon eteen,
josta se saa namin. Vasemmalle kääntymistä tehtiin niin, että perusasennosta otettiin heti koiran
edestä 90° kulmassa askel vasempaan ja siitä kaksi askelta vielä eteenpäin, jotta koiralla on
mahdollisuus korjata asento oikein, kun se ei vielä osaa tehdä käännöstä ihan paikallaan.
To 22.2.2007
Illalla tehtiin taas pieni kaupunki lenkki. Paikallisen urheiluliikkeen ikkunassa oli iso kuva istuvasta
miehestä ja se aiheutti pöhinää ja karvojen pystyyn noston. Vähän aikaa kun siinä seisoskeltiin ja
koira huomasi ettei se kuva tee mitään niin sekin rauhoittui ja jatkettiin matkaa.
Su 25.2.2007
Aamulla oltiin tokon ryhmätreeneissä, menimme ajoissa paikalle, jotta ehdimme ottaa hyvän treenin
ennen kuin muut tulivat. Koira jätettiin autoon siksi aikaa kun ohjaaja kävi tekemässä ruudun ja
laittoi sinne pallon. Haettiin koira autosta ja mentiin n. 20 m päähän ruudusta. Otettiin hihna irti,
kun koira katsoi ruutua kohti, se lähetettiin sinne, ilman perusasentoja. Koira lähti vauhdikkaasti
ruutuun ja otti siellä olevan pallon suuhunsa. Koiran otettua pallo, ohjaaja kutsui sen heti luokseen
pötkylän avulla. Seuraavaksi harjoiteltiin seisomista. Koira oli ohjaajan edessä ja ohjaaja antoi stopkäskyn ja oli heittävinään koiralle pallon sen yli taakse. Koira käänsi heti päätään taaksepäin (tassut
eivät liikkuneet) katsomaan minne pallo lensi, mutta kun palloa ei siellä näkynyt, niin se käänsi
katseensa takaisin ohjaajaan ja sitä kehuttiin ja sitten heitettiin pallo koiran yli taakse. Kun koira oli
ottanut pallon taas se kutsuttiin ohjaajan luokse pötkylän avulla. Tehtiin samanlainen harjoitus heti
perään. Kolmannessa harjoituksessa toimittiin samalla lailla kuin aikaisemmissakin, mutta nyt koira
joutui seisomaan muutaman sekunnin ja ohjaaja otti muutaman askeleen koiraan nähden
sivusuunnassa sen edessä koko ajan sitä kehuen ja sitten taas heitettiin pallon sen yli taakse.
Seisomisharjoitus sujui yli odotusten, vahvasti koira on jo nyt sisäistänyt stop-käskyn kun sitä
ollaan harjoiteltu liikkeestä. Sitten harjoiteltiin vielä vähän noutokapulan kantamista, kapula oli
kapealaippainen kevyt puukapula. ensin koiraa innostettiin kapulaa sitä maata pitkin vetämällä,

jolloin koira saalisti kapulaa. Sitten annettiin koira tarttua kapulaan ja saman tien ohjaaja lähti
liikkumaan koirasta poispäin ja houkutteli sen kulkemaan mukanaan pötkylän avulla. Muutama
metri kuljettua ohjaaja pysähtyi, meni kyykkyyn ja otti koiralta kapulan jolloin koira sai tarttua
pötkylään ja sen kanssa leikittiin. Näitä kapulankantoharjoituksia tehtiin 3.
*n. ½ h lepotauko autossa*
Treenin lopuksi käytiin vielä tekemässä hyppyharjoitus samalla lailla kuin viimeksi. Muiden
ryhmäläisten harjoitellessa hyppyä koiran kanssa hengailtiin kentällä ja välillä leikittiin.

