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Ma 4.12.2006
Iltapäivällä käytiin toisilla rokotuksilla ja pentu käyttäytyi siellä hienosti ja reippaasti.
Odotushuoneessa oleva rähjä-koirakin ohitettiin esimerkillisesti lähtiessä.
Illalla treenattiin pihalla liikkeestä seisomista muutamia kertoja. Tällä kertaa pallon palauttamista
vauhditettiin uudella matonkudepunoslelulla. Seuraavaksi tehtiin perusasento pötkylälelulla ohjaten
ja palkaten. Lopuksi vielä tehtiin pari maahanmenoa namilla ohjaten.
Ke 6.12.2006
Itsenäisyyspäivän kunniaksi oltiin aamupäivällä treenaamassa agilityä. Harjoitukset aloitettiin
puomilla ja keinulla, jotka suoritettiin 2 kertaa. Pentu suoritti puomin ja keinun hienosti ilman
houkuttelua. Seuraavaksi harjoiteltiin vinokeppejä. Kepeillä pentu näytti jo hyvää
eritahtipujottelutekniikkaa, eikä se katsonut ohjaavaa namikättä pujotellessa vaan katse oi
eteenpäin. Pujottelu sujui niin hyvin ohjaan ollessa pennun oikealla puolella, että kokeiltiin
pujottelua myös ohjaajan olemista pennun vasemmalla puolella. Putkea harjoiteltiin aikuisen
avustaja kanssa. Avustaja huolehti vain siitä, ettei pentu tule putken ohi vaan suoritta esteen. Pentu
suoritti putken jo pelkästään ohjaajan ohjauksesta muutaman kerran. Lopuksi harjoiteltiin vielä
pussia avustajan kanssa, hänen tehtävä oli taas huolehtia, ettei pentu mene esteen ohi. Muutaman
kerran ohjaaja oli raottamassa ja muutaman kerran pussi suoritettiin ilman kankaan nostamista.
Putkella ja pussilla pentu palkattiin pötkylällä, jota alusta asti näiden esteiden suoritusvauhti olisi
maksimaalinen. Pentu nautti harjoituksesta ja esteiden suorittamisesta.
Illalla harjoiteltiin useita eri asennonvaihtoja. Pentu oli todella innokas tekemään harjoituksia
vaikka li juuri syönyt ja ehtikin tarjota muutaman kerran jotain asentoa ennen kuin edes kunnolla
ehdittiin ohjata. Harjoiteltiin myös maahanmenoa, tässäkin oli vauhti niin kova, että joka kerta kun
pentu meni maahan kuului kolaus kyynärien osuessa lattiaan.
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Pennulta on alkanut hampaat vaihtua ja ikenet ovat melkoisen turvoksissa, nähtäväksi jää
vaikuttaako tämä rätillä palkkaukseen.
Ke 13.12.2006
Monen päivän tauon jälkeen harjoiteltiin pihalla noutoa ja liikkeestä seisomista kuten aiemmin.
To 14.12.2006
Harjoiteltiin sisällä muutaman kerran perusasentoa, yhtä askelta seuraamista ja oikealla
kääntymistä. Harjoiteltiin eri asennonvaihtoja. Ihan jokaisesta istumisesta ei annettu namia,
pelkästään kehuttiin sanallisesti. Tarkoituksena on pikkuhiljaa alkaa tehdä kestävyyttä kaukoohjaukseen myös antamalla nami pienen viiveen jälkeen. Kauko-ohjauksessa koiran tulee säilyttää
haluttu asento n. 5sekuntia.
Pe 15.12.2006
Päivällä käytiin treenaamassa agilityä. Ensin harjoiteltiin puomia, jolta pentu putosi 3.
suorituskerralla juuri ennen laskevaa osaa vaikka vauhtia ei ollut paljon. Pentu ei ollut onneksi

millänsäkään putoamisesta ja puomi suoritettiinkin heti uudestaan samasta suunnasta kuin
pudotessa. Pentu kiipesi puomille ilman minkäänlaista houkuttelua tarvittiin vain normaali ohjaus +
käsky. Harjoiteltiin pitkää putkea avustajan vahtiessa menopäässä. Putkea laitettiin mutkallekin ja
putkeen lähetystä harjoiteltiin esteen sivusta, jolloin koira joutuu hakemaan putken suun ns.
pimeästä kulmasta. Putken suoritus sujui hienosti ilman, että avustaja joutui puuttumaan
suoritukseen. Pussissa tarvittiin avustajaa ja eka kerralla jouduttiin hieman raottamaan pussia.
Vinokeppejä harjoiteltiin n. 5-10° kulmalla. Pentu pujotteli oikein hienosti ilman minkäänlaista
apua ohjaajan ollessa keppien molemmilla puolilla. Lopuksi harjoiteltiin ihan matalaa rengasta, pari
kertaa ohjaajan houkuttelemana ja pari kertaa avustajan palkkaamana renkaan toisella puolella.
Joka iltainen ruokakupilla tehdyt perusasentoharjoitukset alkavat tuottaa tulosta, tänään
ensimmäisen kerran ei tarvittu mitään apuja tai ohjusta vain sanallinen käsky. Seuraavaksi täytyy
alkaa häivyttämään kuppia pois.
Su 17.12.2006
Aamupäivällä oltiin ryhmätreeneissä. Siellä harjoiteltiin ruutuun lähetystä, liikkeestä seisomista ja
luoksetuloa. Ruutuun lähetys sujuu jo hienosti jo muuallakin kuin omalla pihalla. Edellisenä iltana
oli hieman satanut lunta ja liikkeestä seisomista palkattaessa palloon tarttui lunta, mikä oli pennulle
outoa ja sitä palloa piti alkaa nuolemaan ja ihmettelemään. Toivottavasti tästä tavasta päästään pian
eroon.

