
Seite 1 von 20

Kuvaaja Pvm Paikka
Rakenne 29.8.2010
Luonne Maalimies

Koiranohjaaja
Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinro/Pkunta
Puhelin
Sähköposti

Bilder

Koiran nimi
Maatun.+reknro
Syntymäpvm
TM / siru
Koulutustunnus

Isä: FIN27771/98 KT:
Äiti: FIN21800/98 KT:

A = normaali D = keski HD
B = rajatapaus E = vaikea HD
C = vielä hyväksyttävä F = ulkomaat

G = ei tutkittu

A = normaali D = keski ED
B = rajatapaus E = vaikea ED
C = vielä hyväksyttävä F = ulkomaat

G = ei tutkittu

Määritetty
Tehty, ei valmis
Ei ole tehty

musta karkea
harmaa pitkähkökarvainen
musta/keltainen pitkäkarvainen

värivirhe

Säkäkorkeus: laskeutuneet, kivespussissa
Rinnanympärys: pienet, kivespussissa
Rinnansyvyys: erikokoiset, kivespussissa
Rungon pituus: yksikiveksinen
Paino: kumpikaan ei laskeutunut

Ampuma-arka ei kyllä

Kommentit:

BH

Solholmens Äxell
JK2

Maatun.+reknro: SchH2

Solholmens Ådiva Maatun.+reknro:

Emberon's Alli

21.3.2003
20605D

FIN20605/03

 Uros            Narttu
U

ro
s 

ki
ve

ks
et

muuta:

HD 116 

ED 103 

Karvapeite:

50 100

DNA
(RSV)

Väri:

61,0 cm
77,0 cm

korkein 1000

Schäferhundverein RSV2000 e.V.

ZG-Matrix für Deutsche Schäferhunde

Talentsichtung (vähimmäisikä 12 kuukautta)

Aulis Koistinen
Keijo Kodis

Mustasaari;Karperö

Keijo Kodis

Index:  Ulkomuoto 946 korkein 1000

Ohjattavuus
Aggressio 350 350
Saaliskäyttäytyminen 400 400

71,0 cm
34,0 kg

Sosiaalinen käyttäytyminen 140 150

Index: Luonneominaisuudet 940

28,5 cm

Jalostuskiellon syy:

400

300
300Anatomiset yksityiskohdat 276

Yleiskuva 270

Liikunta 400
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- esiintyminen ilman ärsykkeitä
- käyttäytyminen vieraita ihmisiä kohtaan
- vieraan henkilön käsittely

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

- kytkettynä seuraaminen

1
3
5
3
1

- vastaaminen puolustusärsykkeeseen

1
3
5
3
1

- saalisärsykkeeseen vastaaminen
- vietin voimakkuus
- kiinnikäyminen/ ote
- hallitseminen otteessa
- kanavointi
- ohjattavuus saalisalueella b

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1

Saalis- puolustus- sekoitus, kiihottaminen 

N
r. 

7

yliaktiivinen, hermostunut 
voimakas konfliktin kanssa
korkea voimakkuus, hermostollisesti tasapainoinen 
tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus 
tuskin aktiivinen

Vietin voimakkuus
optimaalisella 

ärsykkeellä 
(saalis-puolustus-

sekoitus)

Kiinnikäyminen ja aaltoja 
pelokas, kova 

Tämä harjoitus suoritetaan ilman hihaa. 

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Saaliskäyttäytyminen *

Juokseminen ja hihan heiluttaminen

N
r. 

6 Vastaaminen 
saalisärsykkeeseen 

(tavoittaminen)

epävarmuutta/ rauhattomuus/ ei kanavoi 
vaihtaa epätäydellisesti, korkea voimakkuus 
vaihtaa hyvin, korkea voimakkuus 
tarvitsee paljon ärsykkeitä/ vähäinen voimakkuus 
ei tavoita

N
r. 

5

Vastaaminen 
puolustusärsykkee

seen 
(puolustuskäyttäyty

minen vs. 
väistämiskäyttäyty

epävarma, pelokas
matala ärsykekynnys
vastaa, keskiverto ärsykekynnys 
korkea ärsykekynnys/ väärä vastaus 
ei puolustuskäyttäytymistä

ohjattava 
haluton

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Aggressiokäyttäytyminen *

Maalimies lähestyy antaen puolustusärsykkeen

N
r. 

4 Kytkettynä 
seuraaminen

yliaktiivinen/ hajanainen 
hyvin osallistuva ohjaajaa kohtaan 
ohjattava/ osallistuva

Luonneominaisuuksien kuvaus
Talentsichtung
Luonneominaisuuksien kuvaus

* Yleinen esiintyminen sosiaalisessa ympäristössä (1) *

Tässä kuvauksessa ei hiha saa olla kentällä näkyvissä. 

torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma

Taluttimessa eteenpäin ja takaisin 

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

N
r. 

3 Vieraan 
henkilön 
käsittely

torjuva/ osoittaa käsittelyssä dominointia takaisin 
torjuva 

neutraali, hyväksyvä 
väistää passiivisesti/vetäytyvä/ hidas

vastaa kontaktinotolla 

ei ole osallistuva

Koira ohjataan henkilöryhmään ja sen läpi 

N
r. 

2

Käyttäytyminen 
vieraita 

henkilöitä  
kohtaan

Avustaja ottaa koiran taluttimen ja puhuttelee sitä 

tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen 

tasapainoinen/ aktiivinen
ei ole osallistuva

Koira pidetään kentällä taluttimessa 

N
r. 

1 Esiintyminen
ilman ärsykkeitä

kiihtynyt/ yliaktiivinen
erittäin aktiivinen

torjuva/vetäytyvä/hidas/epävarma

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen 
etsii kontaktia 
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3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
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3
1

1
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- vietinvaihto passiivisessa tottelevaisuudessa

1
3
5
3
1

- vietinvaihto aggressioalueelle
- viettikestävyys aggressiossa
- otekäyttäytyminen kuormituksessa

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

1
3
5
3
1

- Hyökkäyskäyttäytyminen

1
3
5
3
1

- Käyttäytyminen kuormituksen jälkkeen

1
3
5

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Yleinen esiintyyminen sosiaalisessa ympäristössä (2) *

Koira viedään avustajan kanssa ryhmään 

r. 
17 Käyttäytyminen 

kuormituksen 

liioiteltu kontaktikäyttäytyminen 
etsii kontaktia
tasapainoinen kontaktikäyttäytyminen

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Saaliskäyttäytyminen *

Hyökkäys 10 metristä

N
r. 

16 yökkäyskäyttäytymin

hallitsematon/ ei otetta 
rauhaton, kohdistamaton
varma, määrätietoinen 
jarruttaa/ arvioiva/ pidättäytyy
heikko hyökkäys/ ei hyökkää

Toiminta maalimiehen edessä 

N
r. 

14 Viettikestävyys 
aggressiossa 

pelkopurija
korkea voimakkuus, konfliktisisältöinen 
viettikestävä, dominoiva, itsevarma 
vähemmän viettikestävä/ tarvitsee enemmän ärsykkeitä 
vietitön

Kiinnikäyminen, sulkeminen, karkottaminen, lyöminen 

N
r. 

15 Otekäyttäytyminen 
kuormituksessa

ylikuormittunut/ väistää aktiivisesti 
avaa otetta, heikentää/ rauhaton 
käyttää koko ruumista,voimakas ote/ parantaa otetta
pitää voimakkaasti, passiivinen/ pitää, vetää pois
ahdistunut/ epävarma/ luovuttaa

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Aggressiokäyttäytyminen *

Avaaminen, vaihtaminen aggressioon 

N
r. 

13

Vastaavuus
aggressioalueella

pelokas vaihtaminen 
vaihtaa ärsykkeestä spontaanisti/ konfliktisisältöinen 
vaihtaa ärsykkeestä spontaanisti, viettivoimakas, varma 

Vaihtaminen 
aggressioon

tarvitsee enemmän ärsykkeitä
vietitön 

Luonneominaisuuksien kuvaus
* Ohjattavuus/ tottelevaisuusvalmius *

Irti

N
r. 

12 Vietinvaihto
passiivisessa 

tottelevaisuudessa

hallitsematon/ rauhaton 
tarvitsee voimakkaita toimenpiteitä
vaihtaa ohjattavasti tottelevaisuuteen, hallittu, viettivoimakas 
hallittu, liian halukas/ heikko vietti  
laiska

Prässääminen, istu, maahan 

N
r. 

11

Ohjattavuus 
saaliskäyttäytymise

ssä

hallitsematon/ rauhaton, mutta pitää
sulkeutuva/ antaa käsitellä vastentahtoisesti, mutta pitää
vakaa teknisissä harjoituksissa 

Huolimatta 
tekniikka saalis 

häiriintyy teknisistä harjoituksista
väistää

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

Hihan antaminen, kantaminen 

N
r. 

10 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

N
r. 

8 Kiinnikäyminen/ 
ote

rauhaton/ konfliktin sisältöinen 
kiinteä, toimiva, dominoiva 
kysyvä/ kokeileva/ varovainen 
epävarma/ ei pure 
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3
1

* koko
* sukupuolileima
* ilme
* kunto
* suhteet
* pigmentti

20

Uros Narttu
> 65 cm 61,0 1
64 - 65 cm 61,0 3
62 - 63 cm 61,0 5
60 - 61 cm 61,0 3
< 60 cm 61,0 1

21

Uros Narttu
molossoidi 1
hieman voimakas 3
erittäin hyvä leima 5
hyvä leima 3
vähän leimaa/narttumainen 1

22

poissaoleva/ ei puhuteltavissa 1
pidättyväinen/ torjuva 3
vapaa, avoin, itsetietoinen, tarkkaavainen 5
epäröivä/ pidättyväinen 3
pelokas 1

- luustonvoimakkuus
- lihakset
- sidokset
- yleiskunto
- ruokintatilanne

23

liian karkea 1
karkea 3
keskivoimakas 5
kevyt 3
siro 1

24

liian karkea 1
liian voimakkaat lihakset 3
hyvät lihakset 5
heikot lihakset 3
liian heikot lihakset 1

25

1
3

kiinteät 5
ei aivan kiinteät 3
löysät/ periksiantavat 1

26

I Yleinen rakennekuva

hyvä leima
liian siro, liian vähän leimaa

Yleinen rakennekuva
* Kunto
- sidokset

Yleinen rakennekuva
* Kunto

- hoitotilanne

Yleinen rakennekuva
* Kunto

Yleinen rakennekuva
* Ilme

Yleinen rakennekuva
* Kunto

- luustonvoimakkuus

Yleinen rakennekuva
* Kunto
- lihakset

hieman liian voimakas

< 55 cm

molossoidi, urosmainen

Yleinen rakennekuva
* Sukupuolileima

N jälkeen

55 - 56 cm

> 60 cm
59 - 60 cm

ei osallistu

Yleinen rakennekuva
* Koko

torjuva/epäluuloinen/epävarma

Rakenteen kuvaus

57 - 58 cm

erittäin hyvä leima
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1
3
5
3
1

27

1
3
5
3
1

- korkeus / pituus
- raajat/rinnansyvyys

28

- korkeus / pituus
pitkä 0,86 1
pitkänomainen 0,86 3
9:10, oikeat mittasuhteet 0,86 5
lyhyt 0,86 3
neliömäinen 0,86 1

29

liian korkearaajainen 0,47 1
korkea raajainen 1,3444567 0,47 3
55/45 1,222 1,1000000 0,47 5
syvä 1,099998778 0,47 3
liian syvä 0,47 1

- pää
- silmät
- huulet/ nenä
- mantteli
- merkit
- kynnet

30

erittäin hyvin pigmentoitunut pää, puutteellinen maski 1
yksivärinen musta 3
erittäin hyvin pigmentoitunut pää, maski 5
vähän pigmentoitunut pää, maski 3
liian vähän pigmentoitunut pää, puuttuva maski 1

31

värivirhe 1
3

tummat 5
kellertävät 3
pistävät 1

32

1
3

tummat 5
laikukas 3
vaalean punainen, lihanvärinen 1

33

erittäin hyvä ruokintatilanne

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

hieman niukasti ruokittu
laiha

Yleinen rakennekuva
* Mittasuhteet
- raajat/rinnansyvyys

Yleiset mittasuhteet
* Mittasuhteet

Yleinen rakennekuva
* Mittasuhteet

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- huulet/kirsu

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- mantteli

huonosti hoidettu
vähemmän hyvin hoidettu
erittäin hyvin hoidettu 

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- pää

Yleinen rakennekuva
* Kunto

- ruokintatilanne

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- silmät

lihava
runsaasti ruokittu
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tumma, kiharaa karvaa selässä/ vaalea harmaa 1
tumma, kiharaa karvaa sään alueella/ normaali harmaa 3
tumma, tiivis/ tumma harmaa 5
liian vähän mustia merkkejä/ punainen hännänpää 3
puuttuva mantteli 1

34

1
3

voimakkaasti pigmentoitunut/ musta 5
riittävästi pigmentoitunut 3

1

35

1
3

musta 5
ruskea-keltainen 3
valkonen 1

* pää
* ylälinja
* alalinja
* eturaajat
* keskiosa
* takaraajat
* eturaajojen suoruus edestä

- leima
- mittasuhteet
- korvat
- silmät
- huulet
- purenta
- otsapenger (Stopp)
- yläleuka
- alaleuka

36

1
3
5
3
1

37

1
3
5
3

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- kynnet

pää: kuono = 60 : 40 

Yleinen rakennekuva
* Pigmentti/ väritys

- värimerkit

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- mittasuhteet

pieni/ kapea pää

II Anatomiset yksityiskohdat

riittämättömästi pigmentoitunut/ vaaleat merkit 

standardinmukainen, sopiva koiralle

pitkä kuono/ vinttikoiramainen 

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää
- leima

Anatoimiset yksityiskohdat
* pää

karkea/ molossoidi
liian voimakas

pää: kuono = 50 : 50 

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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1

38

1
3
5
3
1

39

pyöreät/ ulkonevat 1
löysä silmäluomi 3
standardinmukaiset 5
liian ahdas silmäluomi 3
pienet/ sisäänpainuneet 1

40

voimakkaat huulet, löysät 1
ei täysin sulkeutuneet 3
hyvin sulkeutuneet/ tiiviit 5

41

hammasvirhe 1
puutteellinen hampaisto 3
saksipurenta, voimakas, täydellinen, aukoton 5
virheasento/ suora etulinja (OK/ UK) 3
ahdas hammasrivi/ tasapurenta 1

42

liian voimakkaasti kehittynyt (molossoidi) 1
voimakkaasti kehittynyt 3
standardinmukainen 5
liian vähän kehittynyt 3

43

kyömynenä 1
voimakas, nenänselkä hieman kaareva 3
voimakas, nenänselkä suora 5
heikko 3
liian heikko 1

44

voimakas 5
heikko 3
liian heikko 1

- kaula
- säkä
- keskiselkä
- lanne
- lantionasento
- lantionpituus
- häntä

45

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää
- silmät

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- alaleuka

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- huulet

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- purenta

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- otsapenger (Stopp)

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- kaula

standardinmukaiset

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- yläleuka

Anatoimiset yksityiskohdat
* Pää

- korvat

liian suuret,/ ei täysin kiinteät/ hajaasentoiset,/ ahdas korvienasento
pehmeät

pää: kuono = 40 : 60 

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

liian pienet/ ahdas korvienasentoi
virheasento (esim.löysä sisäreuna  = Schildspanner)
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löysää kaulanahkaa 1
lyhyt 3
voimakas, oikea asento + pituus 5
lyhyt/ pitkä/ kaulanahanmuodostus 3
pysty 1

46

korkea 3
normaali 5
hieman matala 3
matala 1

47

voimakkaasti kaarevat/ köyryselkä 1
hieman kaareva, köyristyvä 3
suora, kiinteä 5
pehmeä,peräänantava selkä/ ylirakentunut 3
notkoselkä 1

48

liian pitkä 3
voimakas, oikea pituus 5
kapea 3
köyry 1

49

vaakasuora 1
tasainen 3
erittäin hyvä asento, 23º 5
laskeva 3
jyrkkä 1

50

liian pitkä 3
erittäin hyvä pituus 5
hyvä pituus 3
lyhyt 1

51

liian lyhyt 1
korkea hännänkiinnitys 3
oikea pituus (kintereen keskiosa) 5
liian pitkä 3
virheasento 1

- eturinta
- alarinta

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- säkä

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- selkä

Anatoimiset yksityiskohdat
* Alalinja

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- lanne

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- lantionasento

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- lantionpituus

Anatoimiset yksityiskohdat
* Ylälinja

- häntä
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52

liian raskas 1
voimakkaasti kehittynyt 3
kehittynyt 5
vähemmän kehittynyt 3
litteä 1

53

pitkä 5
hieman lyhyt 3
lyhyt, ylösvetäytynyt 1

- kulmaukset
- lapa
- olkavarsi / pituus
- kyynärvarsi
- välikämmen
- varpaat

54

oikein kulmautuneet 90°-110° 5
hyvin kulmautuneet 3
riittävästi kulmautuneet 1

55

eivät kiinteästi liittyneet, löysät 1
lyhyt 3
erittäin hyvän asento, vino 5
pysty 3

56

erittäin hyvä asento, erittäin hyvä pituus 5
tulisi olla pitempi 3
lyhyt 1

57

suora 5
hieman kaarevat 3
voimakkaasti kaarevat 1

58

pysty 1
hieman pysty 3
hyväasentoiset, kiinteät, 20°-22°, pituus 1/3 kynärvarresta 5
vinoasentoiset/ hieman peräänantavat 3

Anatoimiset yksityiskohdat
* Alalinja
- eturinta

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat
- kulmaukset

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat

- lapa

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat

- olkavarsi / pituus

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat
- kyynärvarsi

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat
- välikämmen

Anatoimiset yksityiskohdat
* Alalinja
- alarinta
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liian vinoasentoiset/ voimakkasti peräänantavat 1

59

avoimet, hajaasentoiset 1
eivät aivan kiinteät 3
pyöreät,  kiinteät, hieman kaarevat 5
hieman pitkät, kapeat 3
jäniksenkäpälä 1

- rintakehä

60

tynnyrimäinen 1
lisääntynyt kylkiluiden kaarevuus 3
oikea kylkiluiden kaarevuus 5
liian vähäinen kylkiluiden kaarevuus 3
litteärintainen 1

- polvikulmaus
- reisiluun pituus
- sääriluun pituus
- takavälijalka
- tassut

61

ylikulmautunut 1
voimakkaasti kulmautunut 3
oikein kulmautunut 5
hyvin kulmautunut 3
kohtuullisesti kulmautunut 1

62

pitkä 1
hieman pitkä 3
erittäin hyvä pituus 5
hieman lyhyt 3
lyhyt 1

63

pitkä 1
hieman pitkä 3
oikea pituus 5
hieman lyhyt 3
lyhyt 1

64

ulottuu liian pitkälle 1
ulottuu pitkälle/ ahdas 3
ulottuu pitkälle/ yhdensuuntaiset 5
ahdas seiosoessa 3
kinnerahdas 1

65

avoimet, hajavarpaat 1

Anatomiset yksityiskohdat
* Keskiosa

- rintakehä

Anatoimiset yksityiskohdat
* Takaraajat

Anatoimiset yksityiskohdat
* Takaraajat

- sääriluun pituus

Anatoimiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- takavälijalka

Anatomiset yksityiskohdat
* Keskiosa

Anatoimiset yksityiskohdat
* Takaraajat

- tassut

Anatoimiset yksityiskohdat
* Takaraajat
- polvikulmaus

Anatoimiset yksityiskohdat
*Takaraajat

- reisiluun pituus

Anatoimiset yksityiskohdat
* Eturaajat

- tassut
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eivät aivan kiinteät 3
pyöreät, kiinteät, hieman kaarevat 5
hieman pitkät, kapeat 3
jäniksenkäpälät 1

- olkavarsi
- kyynärpäät
- kyynärvarsi
- ranne

66

eivät yhdensuuntaiset 3
oikea asentoiset 5

67

voimakkaasti uloskiertuneet 1
uloskiertyneet 3
kiinteät 5
sisäänkääntyneet 3

68

ahtaat/ kääntyneet oikealle/ vasempaan 3
oikeat, suorat 5
väljät/ kääntyneet oikealle/ vasempaan 3
käyristyneet kyynärvarret 1

69

sisäänkiertyneet 3
oikeat, yhdensuuntaiset, suorat 5
uloskiertyneet, ranskalaiset 3

* Takaraajojen liikkeet
* Etuaraajojen liikkeet
* Liikunta-arvostelu

- yhdensuuntaisuus
- kinnernivelet

70

länkisääri 3

Anatoimiset yksityiskohdat
* Edestä katsoen

- olkavarsi

Anatoimiset yksityiskohdat
* Edestä katsoen

- kyynärpäät

Anatoimiset yksityiskohdat
* Edestä katsoen

- kyynärvarsi

Anatoimiset yksityiskohdat
* Edestä katsoen

Liikuntaelimet
* Takaraajojen liikkeet 

Anatoimiset yksityiskohdat
* Edestä katsoen

- ranne

III Liikunta

Liikuntaelimet
* Takaraajojen liikkeet

- yhdensuuntaisuus
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normaali, suoraa astuva 5
ahdas 3
kinnerahdas 1

71

kiinteä 5
ei aivan kiinteä 3
löysä 1

72

fassbeinig 1
maa-ahdas 3
normaali 5
liikkuu tassut ulkokierteisesti 3
etuliikkeet eivät ole puhtaat 1

- etuaskel - ulottuvuus
- takatyöntö - voimakkuus
- selänasento
- rungon tasapaino

73

voimakkaasti rajoittunut, sidottu 1
tulisi olla hieman vapaampi 3
vapaa 5
steppaava (lyhyt, korkea) 3

74

erittäin toimiva, voimakas 5
toimiva 3
riittävän toimiva/voimaton 1

75

rauhallinen, kiintelä 5
hieman rauhaton 3
peräänantava 1

76

putoaa voimakkaasti eteen 1
putoaa hieman eteen 3
erittäin hyvä, pysyvä 5
hieman heiluva 3
voimakkaasti heiluva 1
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Liikuntaelimet
* Takaraajojen liikkeet

- kintereet

Liikuntaelimet
* Eturaajojen liikkeet

- yhdensuuntaisuus

Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu

- rungon tasapaino

Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu
- etuaskel - ulottuvuus

Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu

- takatyöntö - voimakkuus

Liikuntaelimet

*Liikunta-arvostelu
- selänasento

Liikuntaelimet
* Liikunta-arvostelu



Pvm Paikka
Haastattelija

Sukunimi
Etunimi
Osoite
Postinumero
Puhelin
Sähköposti

Sukupuoli
Koiran nimi
Maatun.+ reknro
Syntpvm
TM/Siru
Koulutustunnus

Isä: Maatun.+reknro
Äiti: Maatun.+reknro

Säkäkorkeus: Väri:
Rinnanympärys: Karvapeite:
Paino:

A) Perustiedot

Vastaaja huolehtii koirasta:

Koiran pitäminen:

Asunto: Koiratarha: Puutarha: Sisätarha:

kyllä ei
muita koiria taloudessa tämän/näiden koirien osalta on kysely jo täytetty:

jos kyllä, anna koiran tai koirien nimet kyllä ei

kyllä ei
muita eläimiä taloudessa - jos kyllä, ilmoita tässä:

kissa
hevonen
lintu
jyrsijä (esim. kaniini hamsteri)
hyötyeläimiä (esim. lehmiä, lampaita)
muita

Emberon's Erita

34,0 kg    DNA: ei ole tehty

Solholmens Gebirge

71,0 cm karkea    ED: A = normaali
61,0 cm musta/keltainen    HD: A = normaali

20605D 0
BH

Solholmens Äxell FIN27771/98
Solholmens Ådiva FIN21800/98

0
0
0

Emberon's Alli

21.3.2003

0
0

narttu

FIN20605/03

Schäferhundverein RSV2000 e.V.
TERVEYSHAASTATTELU

Marika Stenman 29.8.2010 Mustasaari;Karperö

Koiranohjaaja Kommentit:
0

50 %

70 % 30 %

13 von 20



kyllä ei
koira pestään säännöllisesti - jos kyllä, ilmoita tässä:

kuinka usein: millä aineella jos vain uiminen, missä? 

kyllä ei
ongelmia uimisen jälkeen - jos kyllä, ilmoita tässä:

B) Koiran terveystilanne

I) Koiraa käsitteli:

Eläinlääkäri
Eläintenhoitaja
Avustaja

II) Minkä syyn vuoksi eläinlääkärillä tai eläintenhoitajalla:

1. Rokotus

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

Raivotauti
Penikkatauti
Hepatitis
Leptospirose
Parvovirus
Kennelyskä
Borreliose
Bordetella
Herpesvirus
Muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

2. Loisten ennaltahoito tai poisto

a) Ulkoloisia, kuten punkkeja jne. b) Suolistoloisten, kuten matoja tai giardia

kyllä ei kyllä ei jos kyllä, ilmoita tässä:
jos kyllä, ilmoita tässä:

kaulapanta
Expotteja - jos kyllä, ilmoita tässä:

3. Anaalirauhasten tyhjennys

kyllä ei
Anaalirauhaset tyhjennettiin
koira veti, puri tai nuoli itseään

Minkä ikäisenä ensimmäisen kerran?: Kuinka usein tyhjennetty? Kuka suoritti?:

4. Loukkaantumiset

kyllä ei
koiralla on parastaikaa/ollut loukkaantuminen - jos kyllä, ilmoita tässät:

hot spot

vuosittain Shampoo (ihminen) meri

puolivuosittain
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5. Liikuntaelinten ongelmat

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

ontuminen
venähdys/nyrjähdys
luunmurtuma
hermopinne
panosteiitti (kasvuhäiriö)
vanha vamma
syy tuntemato
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

6. Syömiskäyttäytyminen ja ulostaminen

kyllä ei
ruokahaluttomuutta
jätteiden syömistä
oksentamista
ilmavaivoja
turpoamista/vatsalaukun kääntyminen
veretön toistuva ripuli
verinen toistuva ripuli
ummetus/ulostamisvaikeus
vieras esine
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

7. Ruokinta (prosentuaalinen osuus)

a) kuivamuona määrä/ tuote

b) purkkiruoka määrä/ tuote

c) liha
jos kyllä, ilmoita tässä:

raaka
keitetty

d) ruokintakertojen määrä päivittäin? 

e) lisäksi f) muuta (koirakeksejä, siankorvia jne.)

kyllä ei kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä: jos kyllä, ilmoita tässä

vihanneksia
hedelmiä
viljatuotteita
perunoita
riisiä
luita

g) lisäravinteita (hivenaineita, vitamiineja, o.ä.)

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

7.5dl/pvä Royal  Canin gastro intestin / High Energy

0 %

100 %

0 %

kolme kertaa päivässä
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h) Mistä lähtien noudatettu em. ruokintaa?

i) Mitä koira on syönyt aikaisemmin?

8. Leuat ja purenta

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

hammaskiveä paradontiitti ientulehdus murtuneita hampaita (lukumäärä?)

muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

9. Sydän- ja verenkierto-ongelmat

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

10.Silmäongelmia

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

näköhäiriöitä, näkökyvyn heikkeneminen, sokeutuminen
harmaakaihitutkimus
vuotavat silmät
sarveiskalvotulehdus
sisäänpäinkiertynyt silmäluomi
ulospäinkääntynyt silmäluomi
näkyvä vilkkuluomi
krooninen pinnallinen keratiitti (pannus)
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

11.Munuais- ja virtsarakkovaivat

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

vähentynyt/lisääntynyt vedenjuominen
vähentynyt/ lisääntynyt kivulias/ kivuton virtsaaminen
verta virtsassa 
muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

12.Uros

kyllä ei
Esinahan tulehdus 
Kivesihottuma
Eturauhasmuutokset
Kastraatio? - jos kyllä, ilmoita tässä:

kastraation pvm

kylläei 

painomuutoksia kastraation jälkeen
käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen
karvamuutoksia kastraation jälkeen

Sekaruoka 50% kuivamuona +50% kotiruoka (Yrjölä)

1

vähemmän kuin 6 kuukautta
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13.Narttu

a) ensimmäinen juoksu b) juoksujen väli c) juoksujen kesto

kyllä ei
d) vuoto jos kyllä, anna väri, haju)

kyllä ei
e) valeraskaus (jos kyllä, "hoidettu"/ hoitamaton")

kyllä ei
f) kohtutulehdus (jos kyllä, "hoidettu/ hoitamaton")

kyllä ei kyllä ei
g) juoksujen posijääminen h) kastraatio - jos kyllä, ilmoita tässä:

kastraation pvm

kyllä ei

painon muutoksia kastraatiojn jälkeen
käyttäytymismuutoksia kastraation jälkeen
karvamuutoksia kastraatio jäkeen

i)  Pentueiden lukumäärä j) Astutuspäivä (*) k) Pentueen keskikoko

kyllä ei
astutusajankohdan määritys
ultraäänitutkimus
kuolleina syntyneitä
muita ongelmia, jos kyllä, ilmoita tässä:

14.Aineenvaihduntahäiriöitä

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä

sokeritauti (Diabetes mellitus)
haiman vajaatoiminta
muut aineenvaihduntahäiriöt, jos kyllä, ilmoita tässä:

15.Verenvuotosairaus

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

anemia
verenvuototaipumus
muita, jos kyllä, ilmoita tässä

16.Neurologisia sairauksia

kyllä ei
jos kyllä, ilmoita tässä:

kouristuksia
liikuntahäiriöitä
muut, jos kyllä, ilmoita tässä

(*) monesko päivä vuodon alkamisesta

normaali verinen,normaali tuoksu

7-9 kuukautta 3 viikkoa6 kuukautta

hoitamaton

3 814.-16.
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17.Muita sairauksia

kyllä ei
a) tulehdussairaus, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä ei
b) kasvaimia, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä ei
c) myrkytykset, jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä ei
d) muuta, jos kyllä, ilmoita tässä:

18.Suoritetut tutkimukset

kyllä ei
a) Röntgen  - jos kyllä, ilmoita tässä:

HD
ED
selkä
muuta - jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä ei
b) muita tutkimuksia - jos kyllä, ilmoita tässä:

ultraäänitutkimus
EKG (sydänsähkökäyrä)
EEG (aivosähkökäyrä)
CT (tietokonetomografia
MRI (magneettikuvaus)

19.Muita hoitotoimenpiteitä

kyllä ei
a) jatkuva lääkitys - jos kyllä, ilmoita tässä:

tabletit
pistokset
voiteet, nestemäiset lääkkeet
homeopaattinen
hieronta
vaihtoehtoiset hoitomuodot

kyllä ei
b) leikkaukset - jos kyllä, ilmoita tässä:

kyllä ei
c) muut toimenpiteet - jos kyllä, ilmoita tässä:

20.Iho

kyllä ei
a) viiltohaava

b) huonosti paranevat haavat

c) verenpurkaukset - jos kyllä, ilmoita tässä:

Minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran Milloin oireet ilmenevät erityisesti:

vatsalaukun kiertymä

Kurkku*1
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Verenpurkausten vaikeusaste 0-10:

huulipoimu kaulan alaosa kainalot olkavarsi edessä

varpaanväleissä tassujen alapinnalla vahingoittunut tassu
vasen etutassu
oikea etutassu
vasen takatassu
oikea takatassu

Ihopoimu reisi
reisi/vatsa sisäpuoli vatsa häpy

muuta (muuta ilmoita tässä)

kyllä ei
d) rikkinäinen iho - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
e) Karvanlähtö/ paljaat kohdat - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran anakohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
f) Karvojen kateilu - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
g) Rupia - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
h) Hilseilyä - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä ilmeni ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
i) Paksuuntumat, ihon liikakasvu - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

19 von 20



minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti

kyllä ei
j) Makuupahkat - jos kyllä, ilmoita tässä:

anna kehonosat ja vaikeusaste 0-10

minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran

kyllä ei
k) Korvatulehdukset - jos kyllä, ilmoita tässä:

vaikeusaste 0-10 toistuvuus

minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran ajankohta, jolloin oireet esiintyvät erityisesti 

kylläei
hoidettiin jos kyllä, lääkevalmiste ja käsittelyn kesto)

lääkevalmiste

hoidon kesto

hoito suoritettiin loppuun

eläinlääkäri tarkasti myöhemmin
omistaja hoiti loppuun asti

kyllä ei
l) Perianaalifistelit - jos kyllä, ilmoita tässä:

minkä ikäisenä esiintyivät ensimmäisen kerran

kyllä ei
m) Auenneet polkuanturat (jos kyllä, vahingoittumisen vaikeusaste 0-10 ja vahingoittunut kohta)

vaikeusaste vahingoittunut kohta

kyllä ei
n) revenneet kynnet 

kyllä ei
o) muuttuneet kynnet (jos kyllä, anna lukumäärä)

lukumäärä

21.Lääkehoito iho-ongelmien käsittelyssä

kyllä ei
käytettiin antibioottia, jos kyllä - ilmoita tässä:

lääkevalmiset käyttöaika

© RSV2000 e.V., päivitys kesäkuu 2010 

Kaikki anturat

Fusiderm

kyynär

enemmän kuin 5 vuotta

1

2

alle 2 viikkoa
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