Vko 45 Pentu 12 viikon ikäinen
Perusasentoharjoitukset jatkuvat ruokailujen yhteydessä.
Ma 6.11.2006
tänään ei treenattu mitään, koska pentu oli ihan poikki veljensä kanssa peuhaamisesta.
Ti 7.11.2006
Tutustuttiin eläinlääkärin vastaanottoon ensimmäisten rokotusten käyntireissulla. Oltiin pöydällä ja
vaa’alla, reipas pikku koira ei ollut milläskään paikasta.
Ke 8.11.2006
Illalla leikittiin noutoa ja irrottamista kahden pehmopallon kanssa.
To 9.11.2006
Päiväruoalla tehtiin 5 ruutuun lähetys harjoitusta. Palkkana käytettiin ruoka-annoksen raaka jauhelija, joka
oli jaettu 5 osaan. Ruokakuppi vietiin ruudun takalinjan taakse ja näytettiin pennulle. Otettiin pentu syliin
ja vietiin se parin metrin päähän ruudun etulinjasta (matka kupille n. 5m). Asetettiin pentu maahan kuono
kohti kuppia, se rimpuili jonkin verran päästäkseen kupille. Heti kun pentu keskittyi ja kohdisti katseensa
kuppiin eikä rimpuillut se päästettiin irti ja annettiin käsky ruutu (ei käsimerkkejä). Ensimmäisellä kerralla
pentu kävi haistelemassa kaikki 4 ruutumerkkiä ennen kuin meni kupille. Toisella kerralla pentu vilkaisi
merkkejä kupille mennessä. En pidä lainkaan pahana sitä, että pentu vilkuili merkkejä, koska silloin se
oppii, että niiden välistä on mentävä ja oppii myös hahmottamaan ruudun. 3. ja 4. harjoitus meni ihan ok
ja 5. harjoituksessa matka pidennettiin ruudun etureunasta 4 metriin. Joka kerta kun pentu pääsi kupille
kehuttiin myös sanallisesti.
Illalla tehtiin muutama perusasentoharjoitus seinän vieressä ja kokeiltiin käännöstä oikeaan, täyskäännöstä
oikeaan sekä yhtä askelta eteenpäin. Pentu pitää erittäin hyvin kontaktia, muta into tekemiseen tuo
epätarkkuutta jonkin verran ja askeleita otettaessa jouduttiin korjaamaan vasemmalla kädellä
perusasentoa. Seuraavaksi kokeillaan askelia seinän vieressä. Tätä intoa en pidä lainkaan huonona ja
tarkkuus kyllä ehditään tekemään myöhemminkin mutta intoa on pahempi tehdä aikuisena.
*Pieni tauko*
Maahanmenoa harjoitellessa vaadittiin pennulta katse sen ollessa maassa. Tehtiin myös muutama isumaahan-, istu-seiso- ja maahan-seiso-sarjaa. Muut asennon vaihdot tapahtuvat kauniisti paitsi maasta
seisomaan nousemisessa ottaa askeleen taaksepäin. Tätä täytyy pohtia ja keksiä eri tapa harjoitella.
Istumista kokeiltiin ohjaajan seistessä ja antaessa vain suullinen käsky. Toisella käskyllä pentu istui
reippaasti.
*Pieni tauko*
Lopuksi tehtiin vielä muutama peruutusharjoitus ja kokeiltiin peruuttaa ilman, että ohjaavassa kädessä on
namia, tämä ei oikein onnistunut. Joten jatketaan vielä namiohjausta.
Pe 10.11.2006

Päivällä tehtiin 5 ruutuun lähetys harjoitusta. Muutoin harjoitus oli samanlainen ja ruutu samassa paikassa
kuin torstaina, mutta matka oli ensimmäisellä kerralla n. 5m ja viimeisellä n. 10m. Pentu meni joka kerta
hienosti ruudun läpi kupille.
Iltapäivällä pentu löysi ulkoa todellisen aarteen – kävyn, joka suussa se hepulijuoksenteli ja tietenkin käpy
tuotiin sisällekin. sisällä käyn kanssa leikittiin noutoa ja maahanmenoa. Käpy ohjaajan kädessä, käsi
maahan etutassujen väliin ja käsky: maahan. Heti kun pentu oli maassa kunnolla, vieritettiin käpy pennun
sivulle ja sanottiin vapaa. Erittäin positiivista oli, että pentu toi itse kävyn takaisin ilman houkuttelua
leikkiä varten.
iltaruoan ja pissityksen jälkeen meno oli vielä niin riehakasta, että isännän pyynnöstä tehtiin pikku
perusasento ja seuraamisharjoitus. Pentu oli ohjaajan edessä ja ohjaaja asettui seinän (jonka vieressä
ollaan tehty paljon perusasentoja) viereen niin, että siihen jäi juuri pennun istuttava väli ja annettiin käsky:
seuraa. Pentu tuli upeasti sivulle ilman apuja ja sai heti namin. Siitä otettiin pieni askel eteenpäin ja
annettiin käsky: seuraa . Pentu otti muutaman askeleen eteenpäin, jotta olisi oikeassa perusasennossa. Heti
kun pentu oli seurannut askeleen ja ottanut hyvän perusasennon sekä kontaktin niin se palkattiin namilla,
sanallisesti sekä hymyilen. Hymyä voidaan mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa palkitsemalla nuori
koira vaikka kesken koeseuraamisen, sama metodi kuin naksutin koulutuksessa. Tehtiin 2 erillistä
harjoitusta, joissa molemmissa perusasennon jälkeen otettiin 4 askelta ja pysähdystä. Harjoitus meni
nappiin ☺
La 11.11.2006
Oltiin pennun kanssa koko päivä agility kisoissa. Siellä oli ihania ihmisiä, joilta pentu sai paljon
rapsutuksia ja nameja sekä paljon mukavia koiria. Kisoissa harjoiteltiin kontaktia, arki luoksetuloa,
hihnassa kulkemista ja toisten koirien ohittamista. Pentu käyttäytyi todella hyvin ja tutustui avoimesti ja
rohkeasti uuteen ympäristöön, ihmisiin ja koiriin, eikä reagoinut rähjä-koiriin yhtään. Parkkipaikallakin
vapaana ollessa pentu pysytteli hyvin lähellä ja tuli heti kutsuttaessa, jos oli menossa kauemmas. Olemme
erittäin ylpeitä pikku tirriäisestä!
Su 12.11.2006
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. Ennen muun ryhmän tuloa harjoteltiin ruutuun lähetystä. Harjoitus
tehtiin kuten aiemmin ja matka oli 10 -> 10 metriä. Pentu meni ruutuun rauhallisesti jolkotellen. Taisi olla
vielä väsynyt lauantaisesta reissusta.
Illalla meno oli taas kova, joten tehtiin harjoituksia pennun rauhoittamiseksi. Ensin tehtiin harjoitus seinän
vieressä, jossa otettiin perusasento ja siitä yksittäisiä askelia ja pysähdyksiä. Pentu ei tarvinnut apuja
yhtään. Kun seinä loppui, kokeiltiin käännöstä oikeaan. oikealla kääntyessä jouduttiin korjaamaan vinoa
asentoa kädellä.
Harjoiteltiin istumista ohjaajan seistessä ja ilman apuja. istuminen sujuu jo reippaasti avuitta.
Maahanmenoa harjoiteltiin myös ohjaajan seistessä. Tässä joudutaan vielä antamaan voimakas käsiohjaus.
Harjoiteltiin yhtenä putkena istu-seiso- istu… sarjaa, yhteensä 6 asennon vaihtoa, ohjaajan seistessä ja
kumartuen antamaan tarvittava käsiohjaus istumasta seisomaan.

Viimeiseksi harjoiteltiin vielä muutaman kerran istu-maahan sarjaa. Kyllä pentu rauhoittui ja mei
nukkumaan melko pian harjoituksen jälkeen.

