Vill ju komma igång

2012-06-18 Jag måste bestämma mig, har inte sett någon skillnad i beteende,
hur de var tecknade spelade ingen roll. Kunde valt vem som helst, men det blev Pim.
Tänker på de tre hanvalpar som inte är placerade.
Vill ju komma igång, som jag brukar med valpar, påverka dem så tidigt som möjligt.
Kan som jag skrivet tidigare inte starta på samma sätt som med tidigare valpar.
Har under några dagar haft honom inne ensam med mig.
Även gått runder i trädgården med endast honom.
Bestämde mig för att göra något nytt, nämligen börja med att ta honom med i bilen.
Det innebar att jag måste direkt, lära honom kommandot stanna.
Ett bra sätt att lära detta är ha honom på golvet framme i bilen, han kan inte springa iväg,
utan bara komma framåt, och då kan jag ge honom kommandot stanna.
Bär honom till bilen, sätter in honom på golvet, går runt till förarsidan, han kommer direkt upp
mot mig, ” stanna ”och en puff tillbaka, detta fick upprepas fem gånger.
Sedan sitter han litet moloken och ser på mig.
Vi kör sakta en runda upp på marken, inga nya försök att komma till mig. Stannar, går runt
bilen, han kommer när jag lockar och hoppar själv ur bilen.
Går ut på en betesmark, han är nära, mest bakom hela tiden, vi lägger oss vid en sten och
nojsar.
Försöker att få honom upp på stenen så jag kan ta bilder, inte lätt, kommer för nära med
det stora objektivet.
När jag försöker komma från honom, kommer han direkt. Vi går små rundor, han har koll på
mig.
Jag är tyst och lockar inte på honom, ser ett beteende som jag sett med flera valpar tidigare,
när vi åter går mot stenen där vi tidigare legat, springer han före och upp på stenen och tittar på
mig.
Därför med valpar och unghundar, försöker jag att inte gå samma väg tillbaka som jag gick
iväg.
Skulle det vara så att man satt bilen vid en trafikerad väg, och vänder åter, valpen känner var
den varit och vet då vad bilen innebär, och springer till bilen innan man själv hinner dit.
Vad som kan hända, kan nog alla räkna ut, om valpen springer runt bilen på vägen.
När vi är nöjda, går vi mot bilen, lockar honom in i bilen, det går bra, går runt han sitter kvar,
efter en stund gör han ett nytt försök att komma, jag upprepar som tidigare och sedan lägger
han sig ned.
Blir där tills vi kommer hem, och jag bär honom till hundgården till de andra, som luktar igenom
honom.
Vi var inte borta länge, bättre träning med kvalité, än mängd.
Allt blev som jag förväntat mig!
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