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Gloria G de la Serve de la Chapelle d'Alexadre ”Lori” 25.7.2015

Paikka

Hämeenlinna

Arvioija

Markku Santamäki

Koiran nimi

Gloria G de la Serve de la Chapelle d'Alexadre Rekisterinumero FI53246/11

Sukupuoli

U

Syntymäaika

3.6.2011

N

Aika

25.7.2015

Tunnistusmerkintä tarkastettu

✘

Ikä 4 v 1 kk

Koulutustunnukset ja/tai aiempi kokemus MEJÄ AVO0, SPA1
Koiraa käytetään lintumetsästyksessä, harrastetaan myös vesipelastusta, verijälkeä ja näyttelyitä. Omistajan
mukaan koira luonteeltaan vilkas.

Spanieleiden taipumuskoe suoritettu hyväksytysti
”ääniherkkyys” voidaan jättää testaamatta)
Testi on keskeytetty kohdassa

✘

(jolloin kohdat ”uiminen ja veteenmeno” sekä

Syy keskeytykseen

Tässä lomakkeessa arvioija merkitsee jokaisen piirteen kohdalla ne kohdat, jotka katsoo asiaankuuluvaksi
kyseisen koiran kohdalla. Useampi kohta voi olla valittuna samasta tai eri sarakkeista. Arvioija voi tarpeen
mukaan kirjoittaa lisähuomioita ”kommentit”-osioon.

Suhtautuminen
vieraisiin ihmisiin

A

1. Kontakti

✘

2. Käsittely

3. Leikki

✘

B

C

tulee luokse omasta
halusta
tulee luokse
kutsuttaessa
antaa tulla luokse

mielistelevä
ujo
varautunut
välttelee
täysin välinpitämätön

agressiivinen
panikoituu
erittäin arka

antaa koskea
heiluttaa häntää
häntä neutraali
häntä koipien välissä
ottaa omaehtoisesti
kontaktia

pakittaa käsiteltäessä
alistuu

murisee
jäykistyy
lyyhistyy
panikoituu

välinpitämätön

pyrkii pois
vastaa agressiivisesti
paniikissa

leikkii vieraan kanssa
leikkii vain omistajan
kanssa

✘

Kommentit: Kontakti omistajaan hyvä. Ei tällä hetkellä innostu leikkimään.
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Suhtautuminen
toisiin koiriin

A

4. Ryhmätilanteessa
✘

suhtautuu
välinpitämättömästi
suhtautuu
kiinnostuneesti
suhtautuu ystävällisesti

B
välttelee
haukkuu, ei
aggressiivinen

C
murisee
pelkää selvästi
hyökkää

Kommentit: Suhtautuu toisiin koiriin kiinnostuneesti. Dominoi omistajaa, irti päästettäessä ei palaa takaisin,
juoksee pitkin poikin.

Koetilanne: (esim. montako koiraa, eri/samaa rotua ja sukupuolta, ympäristö jne.)
Koe tehty kentällä, ennen kuin koirat olivat paljon toisiinsa tutustuneet. Ryhmässä 5 koiraa, 2 urosta, 3
narttua, kaikki barbetteja.

Uiminen ja
veteenmeno

A

B

C

EI ARVOSTELTU:
SPA1
muu syy
5. Omaehtoinen
kiinnostus

✘

ui

kahlaa

ei kiinnostunut
selvästi pelkää vettä

6. Houkuteltuna

✘

ui halukkaasti

kahlaa ja on kiinnostunut

ei suostu veteen
ollenkaan
selvästi pelkää vettä

7. Uintitapa

✘

tehokas/hyvä uija

tottumaton

Kommentit:
Omistajan mukaan koira menee mielellään veteen myös vaikeissakin paikoissa, ja riippumatta säästä. Haki
tässäkin innokkaasti vedestä. Innokas vedestä noutaja. Menee myös muutenkin uimaan ja ui jopa pitkiä
matkoja.

Koetilanne: (esim. veden lämpötila, minkälainen ranta jne, miten koiraa houkutellaan uimaan? tavaran nouto
vai omistajan kanssa veteen)
Veden lämpötila n. 18 °C. Ranta erittäin haastava. Jyrkkä puinen ramppi veteenmenoa varten tai äkkisyvä
upottava ranta.
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Riistaviettisyys

A

B

C

8. Nouto

lähtee innokkaasti
noutoon
noutaa ja tuo
omistajalleen

ottaa suuhunsa, vie pois
käy katsomassa
heitettyä esinettä, ei ota
suuhunsa

ei ole lainkaan
kiinnostunut

9. Riistakapula

ottaa halukkaasti suuhun
ottaa suuhun
ottaa houkuteltuna
suuhun

haistelee mielenkiinnolla

ei ole lainkaan
kiinnostunut
pelkää

Kommentit: Tämä kohta jäi väärinymmärryksen vuoksi koiralta testaamatta.

Ääniherkkyys
10. Laukaisu
Starttipistooli
6mm ✘
9mm

A
✘

ei välitä
on kiinnostunut
innostuu

EI ARVOSTELTU:
SPA1
muu syy
Kommentit ja EI ARVOSTELTU, syy:

B
hätkähtää
hermostuu, mutta ei pyri
pois

C
pyrkii pois
pelkää selvästi
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Yhteistoiminta ja
yleisvaikutelma

A

B

C

11. Tempperamentti

✘

vilkas
tasapainoinen

erittäin vilkas
hakee tukea ohjaajasta
laiska/haluton

ei kiinnostu mistään
täysin passiivinen
häiritsevän vilkas

12. Häiriöherkkyys

✘

pystyy keskittymään

häiriöaltis

ei pysty lainkaan
keskittymään
pyrkii jatkuvasti pois

13. Kontakti

✘

pitää yhteyttä ohjaajaan
omaehtoisesti
kiinnostuu yhteisestä
tekemisestä
seuraa ohjaajaa

pitää yhteyttä ohjaajaan
houkutellessa
pitää ohjaajaa silmällä
seuraa ohjaajaa
houkutellessa

ei ole kiinnostunut
ohjaajasta

Kommentit:

Arvioija

Markku Santamäki

✘

