Jalostuskysely

KOIRAN NIMI JA REKISTERINUMERO: _________________________________________

HAKU ILMAN YÖJÄLKEÄ (laajuus):

100 m ____ 100 – 500 m ____

yli 500 m ____

YLÖSOTTOKYKY:

Hidas ____

Keskinkertainen ____ Nopea ____

Koira työskentelee jälkitarkasti ____

Koira käyttää myös ilmavainua ____

HERÄTTELY (Huom! Kun koira työskentelee yöjäljellä yli 30 minuuttia):

Herättelee aamuisin lähes joka kelillä ____
Herättelee harvoin (vain esim. tietyillä keleillä) ____
Ei herättele lainkaan ____

HERÄTTELYN LUONNE:

Haukahtelee seuratessaan yöjälkeä ja haukkuu joskus myös sarjoja ____
Herättely rajoittuu aina vain muutamiin haukahduksiin ____

AJOTAPA:
Hidas ____ Keskinkertainen ____ Nopea ____

Kuinka vanhalle jäljelle koira hyvissä olosuhteissa antaa ääntä niin hyvin, että ajoa pystyy
seuraamaan?:

Alle 5 min ____ 5 – 10 min ____ 10 – 20 min _____

yli 20 min ____

HAUKKU:

Heikosti kuuluva ____

Kuuluva ____ Erittäin kuuluva ____

Enimmäkseen yksiääninen ____ Kaksiääninen ____ Moniääninen ____
Harvahko ____ Keskinkertainen ____ Tiheä ____
Haukkupisteet kokeissa (keskiarvo tai huonoin ja paras):
a) kuuluvuus ________________________
b) kertovuus ________________________

TIETYÖSKENTELY: Kun koira on jäniksestä 3 – 10 min jäljessä tullessaan tielle. Tiellä
tarkoitetaan vähän liikennöityä hiekkatietä (esim. metsäautotie).

Ajo päättyy yleensä tielle ____ Koira selvittää tiehukat ____ Pystyy ajamaan tiellä ____

KELIEN VAIKUTUS: Koira ajaa paremmin

Paljaalla maalla ____ Lumikelillä ____ Ei eroa ____
Kostealla kelillä ____ Kuivalla kelillä ____ Ei eroa ____
Kuinka monta yli 80 pisteen tulosta koira on ajanut paljaalla maalla? ____________________

LISÄKYSYMYKSET:

1. Koiran ikä? _______________________________________________________________
2. Koiran pentuesisarukset? ____________________________________________________
3. Koiran jälkeläiset? _________________________________________________________
4. Koiran pahin vika tai puute:
a) käyttöpuolella? __________________________________________________
b) ulkomuodossa? _________________________________________________
5. Koiran paras ominaisuus:
a) käyttöpuolella? _________________________________________________
b) ulkomuodossa? _________________________________________________
6. Koiran luonne: ____________________________________________________________
7. Lonkkakuvaustulos? _______________________________________________________

8. Lisätietoja? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Mitä itse vaadit nartulta / urokselta jota koirallesi suositellaan? _______________________
___________________________________________________________________________
10. Koirasi korkeus cm _____________ pituus cm ____________ väri __________________
11. Omistajan nimi ___________________________________________________________
Lähiosoite __________________________________________________________________
Postinro ja –toimipaikka _______________________________________________________
Puh. koti ___________________________________________________________________
Puh. työ / matkapuhelin tms. ___________________________________________________
Sähköposti _________________________________________________________________

Paikka aika _________________________________________________________________

Allekirjoitus _________________________________________________________________

KIITOS!

