
YORKŠIRSKI TERIER IN AGILITY

Agility je šport kjer vodnik teče s psom mimo različnih ovir v čim krajšem času in pri tem pazi, da naredi čim manj

napak. Je super rekreacija, kjer lastnik in pes utrjujeta navezo.

Pes pri tem poteši različne nagonske potrebe po skakanju, teku skozi rov in pregonu plena. Na koncu je vedno

nagrajen bodi si z igro ali priboljški.

Vodnik psa usmerja z zvočnimi povelji in kretnjami. Pri tem mora biti zelo spreten saj mora imeti ves čas v mislih

kako pes dela zavoje in teče mimo različnih ovir.

BACIO IN AGILITY

Pri komaj  štirih  mesecih je Bacio pričel z obiskovanjem male šole, kjer se je naučil osnovnih povelj, igre,

se socializiral in v tem času utrdil navezo. Nadvse koristnemu učenju vaj poslušnosti in kasneje tudi uspešno

opravljenem izpitu B-BH, je  po 9-ih mesecih pričel z agilityjem.

Za Bacija je bilo učenje in osvajanje agilitaških ovir nadvse zabavno. Vse je tako hitro osvojil, da smo bili prav vsi

presenečeni. Najraje se požene skozi tunel in tukaj se pokaže pravi terierski značaj. Ovire preskakuje z lahkoto,

tudi pri zahtevnejših ovirah kot je slalom nima težav. Trenutno mu gugalnica predstavlja izziv, saj je manjše rasti

kar pomeni, da se mora višje povzpeti, da bi se prekucnila. Danes je to najin hobi, ki nama skupaj predstavlja

sprostitev in popestritev vsakdana. Občasno se udeleživa tudi kakšne Agility tekme, da se tudi uradno preizkusiva.

Letos nama je uspelo na peti tekmi državnega prvenstva osvojiti 3. mesto, kar je potrditev, da najin trud na

treningih prinese zraven veselja in sprostitve tudi rezultate.

Učenje in osvajanje agilitaških ovir je bilo nadvse zabavno. Tukaj je terierski značaj prišel do izraza, saj se

je z veseljem pognal v luknjo skozi tunel, z lahkoto preskakoval ovire, spretno slalomiral ter se vneto prebijal

preko conskih ovir. Danes je to šport, ki mu predstavlja sprostitev in popestritev vsakdana.

Poleg agilityja se rad uči novih trikov in tako mu nikoli ni dolgčas, saj vedno znova premaguje nove izive.

Terier tako ali drugače .

Slika 1: Bacio v preskakovanju ovir Slika 2: Bacio slalomist



KOMU PRIPOROČAM AGILITY

Agility priporočam prav vsem lastnikom terierjev, ker je to odličen način kako si lahko popestrite

svoj vsak dan in ob enem razbijete monotonost vsako dnevnih sprehodov. Prednost agilitija je tudi

druženje med lastniki in psi, tukaj bi posebej izpostavila druženje psov, ki je še kako dobrodošlo za

njihovo socializacijo.

Slika 3: Bacio pri premagovanju tunela

Slika 4: Bacio pri učenju trika
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