Vko 43 Pentu 10 viikon ikäinen
Tällä viikolla on otettu käskyt käyttöön:
Istumisessa – istu
Maahanmenossa – maahan
Seisomisessa – stop
Arkiluoksetulossa – tule
Luoksetulossa – tänne
Perusasennossa – seuraa
ruutuunlähetyksessä – ruutu
Arkiluoksetulossa tule-käsky alkaa olla jo hyvin hallussa. Pentu tulee kutsuttaessa reippaasti juosten
luokse ja joka kerta on palkattu namilla. Pentu alkaa jo myös hyvin tunnistamaan oman nimensä.

Ti 24.10.2006
Olimme yhden Suomen toko huipun yksityistunnilla. Saimme hyvät vinkit perusasennon, luoksetulon,
noudon ja ruutuun lähettämisen harjoitteluun. Kotiläksyjen kuulustelu on kuukauden päästä. Illalla
harjoittelimme perusasentoa.
Ke 25.10.2006
Harjoiteltiin perusasentoa useita kertoja. Harjoiteltiin 4 maahanmenoa ja 2 istu-seiso-sarjaa, ohjaavassa
kädessä pidettiin namia mutta palkattiin toisesta kädestä. Tehtiin 6 katsekontaktiharjoitusta, ohjaaja seisoi
pennun edessä, 2:ssa harjoituksessa kädet (namit) selän takana ja 4 harjoituksessa kädet suoraan sivuilla ja
palkattiin vuorotellen molemmista käsistä.
Pe 27.10.2006
Harjoiteltiin perusasentoa useita kertoja, aina kun pentu sai ruokaa tai purutikkuja sekä nameilla,
vaadittiin perusasennossa myös katsekontakti.
La 28.10.2006
Harjoiteltiin perusasentoa useita kertoja. Illalla vaikeutettiin katsetta perusasennossa ojentamalla namikäsi
sivulle, jolloin nami siirtyi pennun pään vasemmalle puolelle, tämä vaatii pennulta jo hyvää kontaktia
onnistuakseen. Ensimmäisillä harjoituksilla pentu ensin vähän käänsi rintamasuuntaan namiin päin.
Päiväruoalla tehtiin yksi eteenmeno, matka oli n. 5m. Avustaja vei ruokakupin, kun kuppi oli maassa
nostettiin käsi pennun kuonon viereen, annettiin käsky eteen ja päästettiin pentu kupille.
Su 29.10.2006
Annettiin aamulla ½ annosta ruokaa ja alettiin pakkaamaan tavaroita ensimmäistä ryhmätreeniä varten.
Autolta asti pentu oli kokoajan vapaana, ei edes kaulapantaa kaulassa. Muutaman kerran pentu ”karkasi”
katsomaan muita ryhmän koiria ja ykkös suosikki oli pari kuukautta vanhempi holsku poika. Jos pentu ei
tullut kutsumalla takaisin niin se ”haettiin” namilla takaisin omalle paikalle. Harjoiteltiin kentällä
katsekontaktia ja perusasentoa.

Ensimmäisessä luoksetuloharjoituksessa ihmetystä aiheutti vähän matkan päässä haukkuva treenikaveri,
toinen yritys onnistui jo mallikkaasti.
Viimeiseksi harjoiteltiin ruutunlähetystä 3 kertaa, ruutu oli normaalikokoinen 3x3 m, tässä harjoituksessa
käytettiin pantaa ja hihnaa. Namikuppi laitettiin parikymmentä senttiä ruudun takalinjan taakse, vietiin
pennun kanssa nami sinne ja raahattiin pentu hihnassa ruudun ulkopuolelle, irrotettiin hihna ja käännettiin
pentu kohti kuppia ja annettiin käsky ruutu ja päästettiin pentu kupille. Tämä ei tunnu oikein toimivan,
koska pentu rimpuilee kovasti raahatessa sitä pois kupilta, otamme varmasti seuraavaan harjoitukseen
avustajan joka vie namin ja rimpuilu jää pois ja voimme keskittyä ruutuun menemiseen täysin.

