Vko 6
Ma 5.2.2007
Päivällä päästiin vihdoinkin harjoittelemaan hyppyä. Este oli
150cm leveä ja 40 cm korkea umpieste, jonka koira juuri ja
juuri hyppäämään eikä astu esteen yli. Koiran kanssa oltiin
perusasennossa n. ½ metrin päässä esteestä ja pidettiin pannasta
kiinni, jottei se varasta. Avustaja vei pallon n. metrin päähän
esteestä toiselle puolelle. Pallon laskettuaan avustaja poistui
esteen sivulle ja koiran keskittyessä katsomaan palloa, sille
annettiin käsky: hyppy ja irrotettiin pannasta. Kun koira hyppäsi
ja otti pallon suuhunsa ohjaaja kiersi esteen koiran luokse ja
houkutteli koiran pötkylällä luokseen, pallo vaihdettiin
pötkylään ja leikittiin vähän aikaan. Harjoitus toistettiin
samanlaisena 5 kertaa. Lopuksi vielä leikittiin pötkylällä
hurjasti ja koira pitää siitä jo niin kovin kiinni, että koiran voi
nostaa ilmaan sen roikkuessa hampaillaan pötkylässä.
Illalla tehtiin vielä muutama perusasentoon tulo.

Ti 6.2.2007
Kirpeässä -20°C pakkasessa käytiin taas harjoittelemassa hyppyä. Tehtiin 2 harjoitusta aivan
samalla tavalla kuin eilen. Seuraavaksi tehtiin vielä 3 kolme harjoitusta muuten samalla lailla kuin
aiemmin, mutta sinä aikana kun koiran kanssa leikittiin pötkylällä, niin avustaja laittoi pallon
paikalle ja poistui sivuun. Mentiin koiran kanssa lähtöpisteeseen, otettiin perusasento ja siitä sitten
annettiin käsky hyppy. Koira hyppäsi hienosti yli vaikka ei nähnyt palloa laitettavan tyrkylle.
Ke 7.2.2006
Illalla sisällä treenattiin peilin edessä seuraamista, tehtiin yhteensä 4 metrin pituista pätkää,
seuraamiset sujuivat hienosti. Ohjaajalta kylläkin vaatii vielä totuttelua peilin edessä treenaaminen.
Seuraavaksi tehtiin muutama paikalla oikealla kääntyminen, nämäkin sujuivat hienosti. Lopuksi
vielä harjoiteltiin paikalla vasemmalle kääntymistä, namilla autettiin koira liikkeelle ja melko isoin
askelin tehtiin käännös niin, että koira pysyi melkein paikallaan ja ohjaaja kulki koiran vierellä.
Pikkuhiljaa käännöstä tiukennetaan ja askeleita lyhennetään niin, että koira tekee käännöksen
peruuttaen ohjaajan vierellä, joka kääntyy aivan paikoillaan. Vasemmalle kääntymisiä tehtiin 3 ja
viimeisessä harjoituksessa näkyi jo hieman koiran tekevän töitä takapäällään saadakseen korrektin
perusasennon käännöksen päätteeksi. Kyllä se vasemmalle käännöskin opitaan vaikka aluksi tuntui
vaikealta.

To 8.2.2006
Illalla tehtiin pieni city-kävely, pakkasta oli niin paljon, ettei äippä tarkentunut mitään treeniä lenkin
yhteydessä tehdä.
Pe 9.2.2007
Illalla treenattiin peilin edessä seuraamista. Tehtiin 2 metrin pituista pätkää ja 2 x 5 askel ja
pysähdys harjoitusta. Seuraamispätkässä palkattiin jo liikkeestä namilla ja sanallisesti tietysti
kehuttiin koko seuraamisen ajan. Askel ja pysähdys harjoitus tehtiin nopeassa tempossa, jotta koira

saadaan pidettyä hereillä ja pysähdyksestä istuminen tapahtuisi nopeasti, joka pysähdyksestä myös
palkattiin namilla. Hienosti koiran pylly painui istuma-asentoon aina kun pysähdyttiin.
seuraamisten jälkeen harjoiteltiin asennon vaihtoja sekalaisessa järjestyksessä. Lopuksi vielä tehtiin
3 paikalla istumisharjoitusta ja muutama maahanmeno. Istumiset tehtiin kuten aiemminkin, nyt
aika, jonka koira istui oli 10-20 sek. Maahanmenot vähän takkuaa, koiralla kestää liian kauan
mennä maahan. Tähän ongelmaan täytyy alkaa selvittämään ratkaisua.
Su 11.2.2007
Aamupäivällä oltiin tokon ryhmätreeneissä. Harjoiteltiin ruutua niin, että oltiin koiran kanssa
lähetyspisteessä ja apuohjaaja vei pallon ruudun taakse ja siirtyi sivuun sitten lähetettiin koira
ruutuun, matkat olivat 5, 10 ja 15 metriä. Seuraavaksi harjoiteltiin noutoa tunnistusnoutokapulalla,
ensin herätettiin koiran mielenkiinto kapulaan ja heitettiin kapula niin kauas kuin se lentää. Kun
koira otti kapulan suuhun, saatiin se tulemaan nopeasti takaisin ohjaajan luokse rättiä apuna
käyttäen, noutoja tehtiin 4. Lopuksi tehtiin vielä kaksi luoksetuloa, häiriönä oli muutama koira
luoksetulolinjan kummallakin puolella, koira jätettiin apuohjaajan kiinnipidettäväksi, innostettiin
koiraa nahkarätillä ja juostiin n. 20 metrin päähän ja käännyttiin, laitettiin rätti roikkumaan jalkojen
väliin selän taakse, kutsuttiin koira ja se tulit täysillä juosten ohjaajan luokse ja rättiin kiinni.
Toko treenien jälkeen käytiin pikaisesti maaneesilla, agility esteillä. Suoritettiin puomi kahteen
kertaan molemmista suunnista, palkattiin namilla kontaktilla, koiran etutassujen ollessa maassa ja
pyllyn puomilla. Seuraavaksi suoritettiin putki muutaman kerran, lähetettiin koira putkeen ja sen
ollessa putkessa ohjaaja otti etäisyyttä muutaman metrin putken tulopäästä, kun koira tuli putkesta
ohjaaja innosti sen luokseen pötkylän avulla ja taisteltiin pötkylällä. lopuksi vielä tehtiin pari
siivekkeen kiertoharjoitusta, kädellä ohjattiin koira kiertämään siiveke ja kun se kierron jälkeen tuli
ohjaajan luo se sai namin.
Iltapäivällä saatiin isäntä houkuteltua apuohjaajaksi hyppyharjoituksiin omalle pihalle. Tehtiin 3
hyppyharjoitusta, muuten kuten aiemmin, mutta nyt otettiin katsekontakti ennen kuin annettiin
koiran hypätä.

