Tikki Sjipper!
Af klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen og
Dværgschnauzeren Tikki.

Ideen til Sjippe-øvelsen kom ud fra indlæringen af plads, på
vending ved venstre ben. Her har Tikki en tildens til at
ligesom hoppe ind på plads, hvilket ser yderst sjovt ud.
Efterhånden fandt jeg på at sætte en ”sjip” kommando på , den
startede dog som en ”ret-ind” blev til en ”hop” og endte så
som ”sjip”.
Til finpudsningen af denne indlæring er brugt target stick og
klikker!
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Tikki lærer at hoppe efter Targetsticken for at få den
sidste korrekthed på plads. Hun skal dytte på target
med næsen for at få klik og belønning. For at blive
inden for sjippetovet, skal hun nemlig hoppe særdeles
tæt på mig, da hun ellers bliver viklet ind i tovet!
Her er øvelsen simpelthen udvidet til at hun skal
hoppe på det korrekte tidpunkt og sted før hun får
belønningen. Dette trin er først færdigt når hunden
hopper på den ønskede måde og på den ønskede
kommando. Herefter fjernes target sticken og
klikkeren, da man jo skal have begge hænder fri til sjippetovet!
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Jeg har brugt
meget tid på at
tilvænne Tikki
til sjippetovet
inden vi gik i
gang med at
svinge det hen
over hende.
Da hun
begyndte at
lege med tovet,
påbegyndte jeg
små
sjippeøvelser
kun med hende,
altså uden jeg
selv hoppede
med!

5.

Da Tikki var helt tryg ved tovet. Begyndte jeg at øve at vi hoppede, mens jeg
holdt tovet, først i en hånd, så i begge hænder og til sidst hvor jeg svingende det
rundt over hovedet og ned foran vores ben, inden jeg begyndte at give hende
”sjip” kommandoen! Tikki synes det er voldsomt skæg – men havde lidt svært
ved at lade være med at fange tovet, da hun synes det skulle slås ihjel!

6.

Når man efter en del koordinationstræning har fået samarbejdet sjippetovet –
kommandoen - sit eget hop og hundens hop – ja, så har man en hund der kan
sjippe. MEN det er godt nok svært at fange billeder af !!!

