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Kuvaaja: Päivämäärä:
Nimi: sukup: uros narttu

rek-numero
synt:
TM/Mikros:
KT:

isä: reknro FIN42335/03KT:

äiti: reknro FIN10803/02KT:

mitat: uros: kivekset

säkäkorkeus: laskeutuneet, kivespussissa

rinnanympärys pienet, kivespussissa

rinnansyvyys: erikokoiset, kivespussissa

pituus yksikiveksinen

paino: kumpikaan ei laskeutunut

normaalikarvainen

värivirhe

pitkähkökarvainen

SchH3

Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

FIN14211/08

musta

karvapeite:harmaa

musta/keltainen

EVERGREY'S EGON

63,0 cm

29,0 cm
69,0 cm

31. Dez. 2007
695560

70,0 cm

IRVING V D FASANERIE

BESSIE V LUDWIGSTOR

väri:

Helmut Raiser, ERKKI LÄIKE 23. Aug. 2008

syy:

pitkäkarvainen

28,0 kg
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

* sukupuolileima
* ilme
* kunto
* pigmentti

uros narttu

molossoid

hieman voimakas

erittäin hyvä leima

hyvä leima

vähän leimaa/narttumainen

poissaoleva/ ei puhuteltavissa

pidättyväinen/ torjuva

vapaa, avoin, itsetietoinen, tarkkaavainen

epäröivä/ pidättyväinen

pelokas

- luustonvoimakkuus
- lihakset
- sidokset
- yleiskunto
- ruokintatilanne

liian karkea

karkea

keskivoimakas

kevyt

siro

liian karkea

liian voimakkaat lihakset

hyvät lihakset

heikot lihakset

liian heikot lihakset

Yleinen rakennekuva
* kunto

- lihakset

hyvä leima

Yleinen rakennekuva
* kunto

- luustonvoimakkuus

hieman liian voimakas

erittäin hyvä leima

Yleinen rakennekuva
* ilme

Rakenteen kuvaus

molossoid, urosmainen

Yleinen rakennekuva
* sukupuolileima

I Yleinen rakennekuva

Yleinen rakennekuva
* Kunto

liian siro, lvähän leimaa
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

kiinteät

ei aivan kiinteät

löysät/ periksiantavat

erittäin hyvin hoidettu 

vähemmän hyvin hoidettu

huonosti hoidettu

lihava

runsaasti ruokittu

hyvä ruokintatilanne

hieman niukasti ruokittu

laiha

- pää
- silmät
- huulet/kirsu
- maski
- merkit
- kynnet

erittäin hyvin pigmentoitunut pää, puutteellinen maski

yksivärinen musta

erittäin hyvin pigmentoitunut pää, maski

vähän pigmentoitunut pää, maski 

liian vähän pigmentoitunut pää, puuttuva maski

värivirhe

tummat

kellertävät

pistävät

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- silmät

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

Yleinen rakennekuva
* kunto

- sidokset

Yleinen rakennekuva
* kunto

- hoitotilanne

Yleinen rakennekuva
* kunto

- ruokintatilanne

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- pää
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

tummat

laikukas

vaalean punainen, lihanvärinen

tumma, kiharaa karvaa selässä/ vaalea harmaa

tumma, kiharaa karvaa sään alueella/ normaali harmaa

tumma, tiivis/ tumma harmaa

liian vähän mustia merkkejä/ punainen hännänpää

puuttuva mantteli

voimakkaasti pigmentoitunut/ musta

riittävästi pigmentoitunut

mustat

ruskea-keltainen

valkoiset

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- karvapeite

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- värimerkit

riittämätön pigmentointi/ vaaleat merkit

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- huulet/kirsu

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- kynnet
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

* pää

* ylälinja

standardinmukaiset

liian pienet/ ahdas korvienasentoi

virheasento (esim.löysä sisäreuna  = Schildspanner)

liian lyhyt

korkea hännänkiinnitys

oikea pituus (kintereen keskiosa)

liian pitkä

virheasento

Anatoimiset yksityiskohdat
* ylälinja
- häntä

Anatoimiset yksityiskohdat
* pää

- korvat

pehmeät

liian suuret,/ ei täysin kiinteät/ haja-asentoiset/ ahdas korvien asento

II Anatomiset yksityiskohdat

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle

1   Lippenwinkel
2a Oberlippe
2b Unterlippe
3   Kinn
4   Nasenkuppe
5   Nasenrücken
6   Stirnabsatz
7   Stirn
8   Stirnfurche
9   Hinterhaupthöcker
10 Genick
11 Rutenansatz
12 Sitzbeinhöcker 
13 Sprunggelenk
14 Sprungbeinhöcker
15 Sprungbein
16 Hintermittelfuss

17 After-o. Wolfsklaue
18 Sohlenballen
19 Hinterzehen mit den Krallen
20 Kniegelenk mit Kniescheibe
21 Glied
22 Ellenbogenhöcker
23 Karpalballen
24 Vorderzehen mit Krallen
25 Vordermittelfuss
26 Vorderfusswurzelgelenk
27 Ellenbogengelenk
28 Bug- o. Brustspitze
29 Schultergelenk
30 Hüfte
31 Hüftgelenk
32 Kehle
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

- esiintyminen ilman ärsykkeitä
- käyttäytyminen vieraita ihmisiä kohtaan
- vieraan henkilön käsittely

- leimautuminen koiranohjaajaan
- kytkettynä seuraaminen
- noutohalukkuus

heitetään leikkiesine

N
r.

 6

Noutohalukkuus

viettivoimakas, ei tuo mielellään

viettivoimakas ottaminen, tuo autettaessa

viettivoimakas ottaminen, tuo mielellään

vähemmän mielellään/ tuo epäröiden

ei mielellään/ ei tuo

taluttimessa eteenpäin ja täyskäännös

N
r.

 5 Kytkettynä 
seuraaminen

ylikiihtynyt/ hajanainen

hyvin osallistuva koiranohjaajaa kohtaan

ohjattava, osallistuva

ohjattava 

ei osallistu

Tässä kuvauksessa ei kentällä saa olla hihaa. 

Luonneominaisuuksien kuvaus
* ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius*

KO kutsuu koiraa, 5 sek kiinnipitäminen, sen jälkeen päästetään irti

N
r.

 4

Leimautuminen KO

unsicher / ängstlich

drangvoll aber eingeschüchtert

starker, anhaltender Drang zu HF

mäßiger Drang zum HF

kein Drang zum HF

Avustaja ottaa koiran taluttimessa mukaansa ja puhuttelee sitä 

N
r.

 3 Vieraan 
henkilön 
käsittely

osoittaa käsittelyssä dominointia takaisin

torjuva

vastaa kontaktinotolla

neutraali, hyväksyvä

väistää passiivisesti/ vetäytyvä/ hidas

Koira viedään henkilöryhmään ja sen läpi 

N
r.

 2

Käyttäytyminen 
vieraita 
henkilöitä  
kohtaan

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen

etsii kontaktia

tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen

ei ole mukana

torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma

Luonneominaisuuksien kuvaus
* yleinen esiintyminen sosiaalisessa ympäristössä (1)

Koira pidetään kentällä taluttimessa 

N
r.

 1 Esiintyminen
ilman ärsykkeitä

kiihtynyt/yliaktiivinen

erittäin aktiivinen

tasapainoinen/ aktiivinen

ei ole mukana

torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma

Luonneominaisuuksien kuvaus

Jugendsichtung
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

- saalisärsykkeeseen vastaaminen/ viettivoimakkuus
- kiinnikäyminen/ ote
- hallitseminen otteessa
- kanavointi
- ohjattavuus saalisalueella

- vietinvaihto passiivisessa tottelevaisuudessa

Luonneominaisuuksien kuvaus

* ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

Talutin löysällä seistessä 

N
r.

 1
2 Vietinvaihto

passiivisessa 
tottelevaisuudessa

hallitsematon/ rauhaton

tarvitsee voimakasta apua 

vaihtaa ohjattavasti tottelevaisuuteen, kontrolloitava, viettivoimakas 

kontrolloitava, liian halukas/ heikko vietti 

laiska

Pysähtyminen juoksemisen jäkeen kireällä liinalla 

N
r.

 1
1

Ohjattavuus
saaliskäyttäytymisess
ä

kontrolloimaton/ rauhaton, mutta pitää

sulkeutuva/ antaa käsitellä vastentahtoisesti, mutta pitää

vakaa teknisissä harjoituksissa 

huolimatta tekniikka 
saalis

häiriintyy teknisistä harjoituksista

väistää

Purumakkaran antaminen, kantaminen 

N
r.

 1
0

Kanavointi
(pitäminen)

ei kanavoi/ levoton/ kohdistamaton

rauhaton/ ylikiihtynyt/ pitää vain hetken 

kanavoi saaliiseen, pitää rauhallisesti, voimakas

rauhallinen, vähän viettikestävyyttä/ pitää vain hetken

vietitön/ ei pidä

sulkeminen alhaalla 

N
r.

 9

Otedominointi 

hermostunut/ epävarma

rauhaton/ löysää/ tasapainoton

etsii täyttä otetta, dominoi

<painostava>
maalimies

pysyvä, ei paranna/ vetää pois

puuttuva pysyvyys/ vetäytyvä

Ote ja aaltoja 

N
r.

 8

Kiinnikäyminen/ ote

pelokas, kova

rauhaton/ konfliktisisältöinen

kiinteä, toimiva, dominoiva

kysyvä/ kokeileva/ varovainen

epävarma/ ei pure

Luonneominaisuuksien kuvaus

* saaliskäyttäytyminen *

Maalimies leikkii purumakkaralla 

N
r.

 7 Vastaaminen 
saalisärsykkeesen
(tavoittaminen)

epävarmuus/ rauhaton/ ei kanavoi

vaihtaa epätäydellisesti, korkea voimakkuus 

vaihtaa hyvin, korkea voimakkuus 

tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus

ei karkota
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Schäferhundverein RSV2000 

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Junghundsichtung

- hyökkäyskäytäytyminen

- esiintyminen kuormituksen jälkeen

- nenän käyttö

- innokuus etsimisessä

- Tapa ja voimakkuus

Jäljestämisominaisuuksien kuvaus

* Etsntäkäyttäytyminen 100 askeleen jäljellä

100 askeleen jälki, jossa on vaihtelevasti ruokaärsykkeitä 

N
r.

 1
7

Tapa ja voimakkuus

juoksee keskittymättömänä / ei nenänkäyttöä

viettivoimakas, ylikiihtynyt/ vähäinen nenänkäyttö 

keskittynyt, rauhallinen, pitkäjännitteinen nenänkäyttö 

vähemmän innokas/ täytyy motivoida voimakkaammin

varsin mielenkiinnoton

Jäljestämisominaisuuksien kuvaus

* viettikestävyys*

Koira motivoidaan ruualla - ruoka asetetaan 15 askeleelle 

N
r.

 1
6

Innokkuus 
etsimisessä

juoksee keskittymättömänä / ei nenänkäyttöä

ylikiihtynyt / vähäinen nenänkäyttö

keskittnyt ja viettivoimakas nenänkäyttö

vähemmän innokas/ täytyy motivoida voimakkaammin

varsin mielenkiinnoton

Jäljestämisominaisuuksien kuvaus

* Työskentely ruuan avulla *

Koira motivoidaan ruuan avulla - ruokaa laitetaan 5 muruna

N
r.

 1
5

Nenän käyttö

rauhaton nenänkäyttö

viettivoimakas nenänkäyttö

keskittynyt ja viettivoimakas nenänkäyttö

täytyy motivoida voimakkaammin

varsin mielenkiinnoton

Luonneominaisuuksien kuvaus

* Yleinen esiintyyminen sosiaalisessa ympäristössä (2) *

Koira viedään maalimiehen kanssa rymään 

N
r.

 1
4

Auftreten nach 
Belastung

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen

etsii kontaktia

tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen

ei osallistu

torjuva/epäluuloinen/epävarma

Luonneominaisuuksien kuvaus

* saaliskäyttäytyminen *

Hyökkäys 5 metristä

N
r.

 1
3

Hyökkäyskäyttäytyminen

hallitsematon/ ei otetta

rauhaton, kohdistamaton

varma, määrätietoinen 

jarruttaa/ arvioiva/ pidättäytyy

heikko hyökkäys/ ei hyökkää


