
OBEDIENCE
 MADE EASY

TREENIOHJEITA

Tämä materiaali täydentää
Pientä Työkirjaa, josta löydät
osan ohjeista ja perustietoa
koulutuksesta. Harjoitteluiloa!
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VÄISTÄ

Koiran olleessa edessäsi, kävele rauhalliesti sitä
kohti.
Koiran ottaessa askeleen sinusta poispäin, kehu
sitä ja palkitse heittämällä makupala siihen
suuntaan, joho koira sinua väisti.
Kun koira saa jutun juuonesta kiinni, liitä
harjoitteluun "väistä"-sana. Sano "Väistä" juuri
ennen kuin lähdet liikkeelle ja kun koira väistää,
palkitse se.

Tämän harjoituksen tarkoituksena on tehdä ihmisen
edestä pois siirtymisestä koiralle kannattavaa. Olethan
siis tarkkana, että et missään harjoitttelun  vaiheessa
aiheuta koiralle epämukavaa oloa!
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KIERRÄ

Vie koira taluttimessa tolpan luo niin, että tolppa jää
väliinne. Aloita lyhyellä taluttimella, jolloin harjoitus on
koiralle helpompi.
Odota, että koira itse tajuaa kiertää tolpan kautta samalla
puolelle kanssasi. Älä houkuta tai koita ohjata sitä
mitenkään. 
Palkinnoksi riittää yleensä matkan jatkaminen, mutta voit
myös kehua tai namittaa koiraa halutessasi.
Tähän ei ole välttämätöntä liittää käskysanaa. Mutta jos
haluat niin tehdä, ota sana käyttöön vasta koiran
ymmärtäessä edesä vähän mistä on kyse.

Nyt opetetaan koira kiertämään taluttimessa puita ja pylväitä,
jotta sinun ei tarvitse nähd vaivaa remmin jäädessä esteiden
väärälle puolelle. 

Huom! "Kierrä" on myös hyvä virikkeistämistapa. Vie koira
tarkoituksella paikkaan, jossa on paljon puita, ihmisiä yms.
Anna koiran itse huolehtia, että kuljette samalta puolelta
esteitä. Jos haluat lisää vaikeusastetta harjoitukseen, kävele
tarkoituksella mutkitellen.
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VIERELLÄ KÄVELY

Asetu seisomaan niin, että koira on edessäsi.
Peruuta muutama askel ja kun koira seuraa
sinua, anna sille nami.
Aloita peruuttamalla, mutta käänny sitten niin,
että koira siirtyy sivullesi. Palkitse se heti
namilla.
Aloita peruuttamalla, käänny ja palkitse koira
sen kuljettua hetki sivullasi.
Pidennä kävelyaikaa epäsäännöllisesti
vahvistamalla.
Muista palkita koiraa koiranpuoleisella
kädelläsi (ergonomia kunniaan!).
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ALUSTATREENI ELI
 "OMA PAIKKA"

Mene aivan alustan viereen. Kun koira lähestyy
alustaa,  kehu sitä ja anna sille nami alustan päällä.
Vaikeuta harjoitusta vähitellen niin, että koirasta pitää
koko ajan isompi osa olla alustan päällä. Palkkaa aina
samaan paikkaan.
Kun koira jo on on alustan päällä, palkitse sitä siitä
usean makupalan sarjana. Houkuttele se sitten pois
alustalta ja koiran palatessa alustalle palkitse taas.
Ajatuksena on, että koira saa nameja alustalla
ollessaan, mutta huomaa jäävänsä ilman alustan
ulkopuolella.
Liitä sana "oma paikka" harjoitukseen mukaan heti
koiran oivaltaessa, mistä hommassa on kyse.

Käytä harjoittelussa jotain lattiasta selvästi erottuvaa
alustaa. Tulevan käyttötarkoituksen mukaan alusta voi olla
mitä vaan matosta  koiran petiin tai värikkääseen
kosketusalustaan.
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SEIS

Kun koira on edessäsi, peruuta ja koiran
seuratessa pysäytä se sanomalla "seis" ja
laittamalla makupala sen nenän eteen. Anna
sitten nami koiralle.
Kun olet tehnyt 1. harjoitusta jonkin verran,
pysäytä koira sanomalla "seis" ja heittämällä
nami koiralle sen ollessa tulossa sinun
suuntaasi.
Kun koira kävelee edessäsi taluttimessa
pysäytä se varovasti taluttimella (sano samalla
"seis"). Palkitse heittämällä nami koiran eteen.

Tästä harjoituksesta on monta eri versiota, tee niitä
kaikkia.

1.

2.

3.

Lisää harjoitteluun välimatkaa vähitellen. Myös
koiran vauhdilla on väliä. Mitä nopeammin koira
liikkuu, sitä vaikeampi harjoitus on.
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