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Luopioinen 13.9.2020
Kukkian Haukut ry
Soile Vuorilampi

Tervetuloa luonnetestiin Luopioisiin!
Tuomareina: Tuija Kardin ja Susanne Mattas
Yhteyshenkilö: Soile Vuorilampi p. 0400 644763
Vastaava koetoimitsija: Jenna Simola
Testipaikan osoite:
Luopioistentie 495, 36760 Luopioinen (Pälkäne)

Testissä noudatetaan Suomen Kennelliiton
antidoping-, rokotus-, tunnistusmerkintä- , ja typistyssääntöjä. Niihin voi tutustua
Suomen kennelliiton nettisivuilla: www.kennelliitto.fi

Testissä noudatetaan
Parkkipaikan osoite:
kaikkia voimassa olevia
Alinantie 1, 36760 Luopioinen. Tien päässä oleva levike.
koronaohjeistuksia!
Parkkipaikalta lähtee koirapolku, jossa koiraa voi ulkoiluttaa
ennen testiä.

Tutustu huolellisesti erilliseen
koronaohjeistukseen!
Jos joudut perumaan tulosi testiin ilmoitathan siitä mahdollisimman pian tekstarilla p. 0400 644763 tai laita sähköpostia: tiedotus@kukkianhaukut.fi. Sama puhelinnumero päivystää myös testipäivänä ja antaa vastauksia mahdollisiin kysymyksiin.
Testi järjestetään Luopioisissa Kukkian Haukkujen kivituhkapintaisella koulutuskentällä Rakkimäessä, osoitteessa Luopioistentie 495, 36760 Luopioinen (Pälkäne).
Mukaan tarvitaan:
•

Koiran alkuperäinen rekisteritodistus. Testitulos merkitään koiran rekisterikirjaan.

•

Rokotustodistus / -kirja

•

Vettä koiralle ja itselle mieleiset eväät. Testipaikalla ei ole kanttiinia.

•

Talutin ja kaulapanta, katso oheistus seuraavalta sivulta!

•

Mahdollisesti koiran mieleinen vetolelu. Koiran leikitystä varten on varattu riittävästi leluja järjestäjän puolesta. Ohjaajan tuodessa oman
lelunsa on se jätettävä leikin jälkeen lopun testin ajaksi järjestäjän osoittamaan paikkaan.
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Talutin ja kaulapanta
Koiran taluttimen tulee olla vahva, ja riittävän pitkä koiran liikkumiseen noin 2
metrin alueella. Paras talutinmateriaali testiä ajatellen on nahka.
Koiralla tulee olla testiä varten kaulaansa nähden tarpeeksi leveä kaulapanta.
Panta tulee saadaan kiristettyä riittävän tiukalle ettei koira pääse siitä missään
tilanteessa tahattomasti irti. Materiaalin tulee olla nahkaa tai tukevaa tekstiiliä.
Pannan lukon tulee olla metallia, ns. klipsilukot tai muoviset lukot eivät ole
sallittuja. Myöskään ketjupanta tai puolikiristävä panta ei ole sallittu.
Pannan soveltuvuus tulee testata jo kotona. Panta on tarpeeksi tiukalla silloin, kun koira ei saa riuhtomalla tai vääntämällä pantaa niin ylös, että toinen
korva tulee pannan läpi, sillä silloin sieltä tulee koko pää! Pantaan on syytä tehdä riittävästi reikiä sen tiukkuuden varmistamiseksi.
Hyväksyttyjä pantamalleja luonnetestissä:
Materiaali tulee olla nahkaa tai tukevaa tekstiilimateriaalia. Pannassa tulee olla
metallinen solkilukko, ja tukeva lenkki hihnan kiinnitystä varten.

Kiellettyjä ovat:
Klipsi– ja muovilukot, puolikiristävät tai ketjupannat, metallipannat tai liian
ohuet pannat suhteessa koiran kaulaan.

X

HUOM!
Pantaa tai hihnaa voi pyytää lainaan järjestäjältä. Suositus kuitenkin on, että ohjaaja huolehtii
koiralle oikeanlaisen kaulapannan ja taluttimen.
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Aikataulu
Huomaa!
Aikataulu on alustava ja siihen saattaa tulla testipäivän aikana muutoksia. Jokainen koirakko testataan koiran vaatimaan tahtiin. Yhdelle koiralle on varattu
alustavasti noin 35 min testiaikaa.
Seuraa luonnetestin WhatsApp ryhmää testipäivän aikana ja saavu paikalle noin 30 min ennen omaa testiaikaasi.

Testi alkaa klo 10.00
Klo

R:nro

Nimi

Sukup. Rotu

10.00 FI50265/17 KIEFERHOF'S SHOWY MESSI

uros

hovawart

10.35 FI11259/17 SAAHIN NIPSU

uros

valkoinenpaimenkoira

11.10 FI36581/18 KETUNPESÄN AITO AKATEEMIKKO narttu

novascotiannoutaja

11.45 FI21916/18 MÖRRIMÖYKYN FIINI

narttu

bouvier

12.20 FI29661/17 MAIARAN INTRIGUING IRIS

narttu

jackrussellinterrieri

13.40 FI24863/18 SAAHIN SÄIHKE

narttu

shetlanninlammaskoira

14.15 FI11934/18 SAAHIN LEMPI

narttu

valkoinenpaimenkoira

14.50 FI11935/18 SAAHIN LIEHU

narttu

valkoinenpaimenkoira

15.25 ER42337/18 HARMINPAIKKA DRAAMA

narttu

mudi

16.00 FI56351/17 HULIVILIN JUST FINE

narttu labradorinnoutaja

Ruokatauko

