Vko 47 Pentu 15 viikon ikäinen

Ma 27.11.2006
Tehtiin useita maahan-seiso-maahan…, istu-maahan-istu… ja istu-seiso-istu.. asennon vaihtoja.
Seuraamista; askeleita, käännöstä oikeaan ja vasempaan harjoiteltiin. Käännös oikeaan on ok, käännös
vasempaan teettää vielä töitä etenkin ohjaajalle.
Ke 29.11.2006
Illalla harjoiteltiin muutamia kertoja perusasentoa. Perusasentoon tulo alkaa hiljalleen sujua ilman seinää
kunhan ohjaaja vaan muistaa ohjata oikein eikä ohjaa pentua vinoon. Tehtiin myös useita eri
asennonvaihtovariaatioita. Kaikki vaihdot sujuvat hyvin ja pennulla on hyvä tekniikka. Maasta seisomaan
nousussa tarvitaan vielä namikäsiohjausta, mutta muissa vaihdoissa voidaan ohjata namittomalla kädellä
ja palkata toisesta kädestä.
To 30.11.2006
Illalla oltiin agility esteitä harjoittelemassa samalla kokoonpanolla kuin viimeksi. Puomia suoritettiin
vanhemman koiran perässä ilman minkäänlaisia ongelmia, alastulokontaktilla pentu pysäytettiin ja
käskettiin istumaan ja tekemään hyvä katsekontakti ja sitten vasta palkattiin namilla. ”Hallille” oli tuotu
vinokepit ja niitä harjoittelimme n. 45° kulmassa. Putkea harjoiteltiin niin, että pallo heitettiin putken läpi
ja pentu juoksi pallon perässä putkeen. Putki oli vähän kehno tähän palloharjoitukseen, koska sen
sisäpuolisiin tukirankoihin pallo pysähtyi muutaman kerran. Viimeiseksi otettiin vielä keinua pari kertaa.
Harjoitus jäi vähän tyngäksi, koska avusta hermostui jostain tuntemattomasta syystä, no ensi kerralla
parempi tuuli sitten.
Pe 1.12.2006
Illalla pihalla treenattiin seisomista samoin kuin viimeksi. Harjoiteltiin myös perusasentoa sekä oikealle ja
vasemmalle kääntymistä. Vasemmalle käännös tehtiin ”kaksi vaiheisena” kahdella reilulla askeleella,
ensimmäisellä askeleella tehtiin 45° käännös ja toisella askeleella myös 45°, näin saatiin tehtyä täysi
90°:teen käännös, jossa pennun seuraamispaikka oli kokoajan korrekti. Harjoitukset sujuivat paljon
paremmin ulkona mitä sisällä tehdyt. Tämä varmasti johtuu siitä, että ulkona ei ole liukasta kuten sisällä
.Pentu alkaa olla sen kokoinen ja taitotaso hyvä, että ohjaaminen alkaa olla huomattavasti helpompaa, eikä
ohjaaja tarvitse kumarrella enää.
La 2.12.2006
Oltiin koko päivä agility kisoja katsomassa, siellä harjoiteltiin kontaktia ja perusasentoa muutamia kertoja.
Kisoissa oli koiratarvikemyyjä, jolta ostettiin monenlaisia patukoita ja noutokapuloita. Nyt on kiva alkaa
treenata ihan uusilla välineillä ;)
Illalla leikittiin pihalla noutoleikkiä tunnarikapulalla ja rätillä. Kapulaa heitettiin niin kauas kuin pieni
kapula lentää. Harjoitus onnistui erittäin hyvin. Tehtiin myös muutamia perusasentoja ja oikealla
kääntymisiä, nämäkin sujuivat hienosti. Sisällä tehtiin vielä useita asennonvaihtoja. Ohjaajan laiskuudesta
johtuen palkkana käytettiin kokonaista nakkia, josta pentu sai oikean suorituksen jälkeen nyhtää pikku
palan.
Su 3.12.2006
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. siellä tehtiin muutama perusasento ja luoksetulo. Luoksetulossa
pentu tuli hyvin jalkojen välistä.

