Vko 46 Pentu 13 viikon ikäinen
Pennun taistelutahto ja sitkeys leikissä on kehittynyt jo mukavasti. Myös luonnetta alkaa jo löytyä,
puolustaa ja pitää pahaa pärinää jos joku lauman muista koirista erehtyy tulemaan ruokakupin lähelle.
Tällä viikolla olemme myös päässeet vaiheeseen, johon tokon yksityisopemme antoi kotiläksyä. Nyt
odotamme innolla uutta tuntia ja uusia vinkkejä miten edetä harjoituksissa.
Pentu on myös ehdollistunut hyvin namipussinrapinaan. Aina kun namipussia aletaan kaivamaan jostain
esiin se tulee lähelle istumaan ja alkaa killittelemään ohjaajaa, sen katseesta voi melkein lukea: mitä nyt
aletaan tekemään - jippii…
Ma 13.11.2006
Päiväruoalla harjoiteltiin ruutuun lähetystä kuten aiemmin. Nyt päästiin jo täyteen matkaan eli n. 25 m
ruudun etureunasta. Matka on suurin piirtein sama kuin pk-tottiksen eteenlähetyksen. Pentu meni
reippaasti ruutuun joka kerta.
Illalla harjoiteltiin seuraamista seinän vieressä. Nyt oltiin eri seinän vieressä mitä ennen ja vähän
jouduttiin vasemmalla kädellä houkuttelemaan pentu mukaan kun otettiin askel. seuraavaksi harjoiteltiin
vielä muutaman maahanmeno. Tätä täytyy alkaa harjoittelemaan enemmän, jotta päästäisiin
käsiohjauksesta pois.
Ti 14.11.2006
Tänään oltiin ensimmäistä kertaa tutustumassa agility esteisiin. Kaikilla esteteillä pyritään ensin
houkuttelemaan pentu namin avulla suorittamaan esteet.
Ensin kokeiltiin putkea. aluksi yritettiin niin, että ohjaaja piti pentua ja avustaja, joka on n.3,5v. houkutteli
pentua putkeen toisessa päässä. Tämä ei oikein onnistunut, kun pentu ei halunnut jättää ohjaaja, joten
ohjaajan ja avustajan paikkaa vaihdettiin. Putken suorittaminen alkoikin sujua, kun avustajalle oli ensin
selkeästi neuvottu, ettei pentua saa päästää irti ennen kuin se on putkessa menossa. Harjoiteltiin kahta
suoraa putkea 3m ja 6m pitkiä.
Seuraavaksi kokeiltiin puomia. Houkuteltiin namilla pentu puomille ja se tulikin hyvin muutaman askelen,
kunnes huomasi olevansa ylhäällä ja näkevänsä maahan. Tähän oli kuitenkin varauduttu ja
määrätietoisesti otettiin pannasta kiinni ennen kuin pentu ehti peruuttaa ja sanallisesti kannustaen vietiin
pentu puomin tasaiselle osuudelle, josta se ilman avustusta eteni lopun matkaa. Puomin päässä pentu
pysäytettiin niin, että etutassut oli maassa ja takatassut puomilla, tässä palkattiin namilla. Puomilta
poistuttiin vain käskyllä mennään. Vielä 2 kerta pentu jouduttiin auttamaan pannasta puomin alkuun. 4.
kerralla puomin suorittaminen sujui itsestään jo hyvin.

Sitten kokeiltiin suoria keppejä. Pentu pujotteli kepit todella hienosti vain ohjaajan hitaudesta johtuvaa
tökkimistä oli muutamaan otteeseen.

Seuraavaksi kokeiltiin hyppyä ja rengasta, jotka olivat sellaisella korkeudella, että pentu juuri ja juuri
joutuu hyppäämään, eikä astu esteen yli.
Lopuksi käytiin vielä kerran puomilla, putkella ja kepeillä.
Avustajan kommentti treeninlopuksi: se on maailman paras agilitykoira ☺
Ohjaajan mielestä oikein lupaava ensiharjoitus.
Ke 15.11.2006
Harjoiteltiin perusasentoa ja seuraamista seinän vieressä ja ”avo” lattialla. Lattialla tarvitsee vielä pyllystä
ohjata suora perusasento. Illan aikana tehtiin yhteensä parikymmentä maahanmenoharjoitusta. Ohjaajan
käsi voi jäädä jo n. 30 cm irti lattiasta.
To 16.11.2006
Päivällä tehtiin 5 ruutuun lähetys harjoitusta, kaikki täydellä matkalla ja niin, että pentu oli hihnassa (enää
ei kannettu sylissä ruudusta lähetyspaikkaan).
Illalla käytiin vielä agility esteillä.
Aloitettiin puomilla, jonka pentu suoritti heti todella hienosti ja reippaasti. Tarkoituksena oli ottaa puomi 4
kertaa eli molemmista suunnista ja ohjaaja puomin kummallakin puolella. Kun pentu suoritti puomia
toiseen kertaan oli sillä vauhtia niin paljon ja jostain syystä toinen takajalka lipesi n. puolessa välissä
puomin ylösnousua ja pentu putosi puomilta maahan. Onneksi alusta on pehmeää hiekkaa eikä pennun
käynyt kuinkaan vaikkakin pelästyi jonkin verran. Heti kun pentu oli tutkittu ettei mitään fyysistä
vahinkoa sattunut, vietiin pentu puomille uudestaan. Puomille jouduttiin pentu pannasta auttamaan
muutaman askeleen verran, mutta sitten se jo suoritti itsestään lopun matkaa.
Kyllä näitä vahinkoja innokkailla koirilla sattuu ja vaikka kuinka tarkka yrittää olla, niin varmasti jokaisen
agilitykoiran uralla on jotain haaveria sattunut. Harmittaa tapahtunut vahinko kuitenkin vietävästi.
Puomi episodin jälkeen otettiin vielä kuitenkin putkea, keppejä ja keinua muutaman kerran. Ihan
mukavasti pentu suoritti näitä esteitä vaikka muutaman kerran vilkuilikin puomia. Ensi viikolla uudestaan
ja katsotaan miten sitten sujuu.
Pe 17.11.2006
Oltiin seuraamassa huippu bortsujen agilitytreenejä. Siellä harjoiteltiin yleistä käyttäytymistä, kontaktia ja
hihnassa oloa. Aina kun radalla kiisi koirapentu innostui kovasti katselemaan kovaa agility menoa ☺
La 18.11.2006
Päiväruoalla tehtiin 5 ruutuun lähetys harjoitusta kuten aiemmin.
iltapäivällä leikittiin noutoa tunnistusnoutokapuloilla (2x2x10cm puukapula). Heiteltiin pennulle
vuorotellen 2 kapulaa. Ensin pentu ei meinannut ottaa lattialta kapulaa suuhun, mutta kun ensin vähän
leikittiin (härnättiin) niin nousi se kapula lattialtakin.

Su 19.11.2006
Iltapäivällä tehtiin 3 n. 1m pituista seuraamisharjoitusta seinän vieressä. sekä peruuteltiin pitkästä aikaa, 2
suoraa n. 2m pituista harjoitusta ja 2 puoliympyrää, jonka säde n. 1 m, harjoitusta.

