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Hollanninpaimenkoira lk uros KARE-SARAN AI`PRKL

Hollanninpaimenkoira kk uros HANTAYWEE CHASKA CRISPIN

+1a, +3, +3, +3, +1a, +3, +3, +3, +; yhteensä 200

+1b, +1a, +3, +2a, +1b, +3, -2, +3, +++; yhteensä 148

Hollanninpaimenkoira lk uros BRAVO UIT DEN LIEMERES

Cavalier King Charlesinspanieli uros TEN GRANDE’S X-DREAM

+1b, +3, +3, +3, +1b, +1, +1, +2a, ++; yhteensä 139

-1, +1a, +1, +2b, +1b, -1a, +1, +3, +++; yhteensä 80

Hollanninpaimenkoira lk uros KIILANKULLAN JOUKAHAINEN

Labradorinnoutaja uros UPWAEDS VENI VIDI VICI

+1b, +1a, +1, -2, +1b, +3, +1, +2a, ++; yhteensä 115

+1b, +1b, -1, +2a, +1a, +2, +1, +3, +++; yhteensä 153

Belgianpaimenkoira malinois narttu DUBION OMG

Hollanninpaimenkoira pk KONNAMUORIN PERTSA

+2, +3, +3, +3, +1a, +3, +3, +3, +++; yhteeensä 215

+1a, +3, +3, +2a, +1a, +1, +3, +2a, +++; yhteensä 145

Hovawart narttu KULTAHELMI CABRIOLET

Hollanninpaimenkoira lk uros HOLLANDROY ZARCO

+1a, +3, +1, +2b, +1a, +2, +1, +3, +++; yhteensä 157

-1, +1a, +1, +2a, -1, +3, +1, +3, -; yhteensä 70 – hylätty

Hollanninpaimenkoira lk narttu KARE-SARAN A’VIVA

Hollanninpaimenkoira kk narttu HANTAYWEE CHU NALANI

+1a, +3, +3, +2a, +1a, +3, +1, +2a, ++; yhteensä 159

-2, -1, +3, +2b, -1, +3, +1, +2b, ++; yhteensä 40 – hylätty

Hovawart narttu MILAHOW MAGIC

Hollanninpaimenkoira pk narttu TIALAN ARABELLA

+1a, +1b, +1, -1, +1a, +2, +1, +3, +++; yhteensä 125

-1, +1b, -1, +2b, +1b, +2, +1, +3, -; yhteensä 123 – hylätty

Hollanninpaimenkoira lk narttu HANNA OF HALLOWEEN

Hollanninpaimenkoira pk narttu HOLLANDROY BOUNZING
BELLA

+1b, +1a, +3, +3, -1, +3, +1, +1b, +; yhteensä 52 – hylätty

Sileäkarvainennoutaja narttu CELTAIR VILLAGESSA GIRL
+1a, +1b, +1, +2b, +1a, +1, +3, +3, +++; yhteensä 156

+1a, +1b, -1, +2a, +1a, +3, +1, +3, +++; yhteensä 168

Hollanninpaimenkoira lk narttu KIILANKULLAN VELLAMO
-1, +1a, -1, +2b, -1, +3, +1, +2b, ++; yhteensä 55 – hylätty

Labradorinnoutaja uros UPWAEDS VELVET HELMET
+1b, +1b, -1, +2a, +1a, +2, +3, +3, +++; yhteensä 169
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Luonnetesti arvostelutaulukko
1 TOIMINTAKYKY kerroin 15 (max 45)

6 TEMPERAMENTTI kerroin 15 (max 45)

+3 erittäin suuri
+2 suuri
+1 kohtuullinen
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 toimintakyvytön

+3 vilkas
+2 kohtuullisen vilkas
+1 erittäin vilkas
-1 häiritsevän vilkas
-2 välinpitämätön
-3 apaattinen

2 TERÄVYYS kerroin 1 (max 3)
+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

3 PUOLUSTUSHALU kerroin 1 (max 3)
+3 kohtuullinen, hillitty
+2 suuri, hillitty
+1 pieni
-1 haluton
-2 erittäin suuri
-3 hillitsemätön

7 KOVUUS kerroin 8 (max 24)
+3 kohtuullisen kova
+2 kova
+1 hieman pehmeä
-1 erittäin kova
-2 pehmeä
-3 erittäin pehmeä

8 LUOKSEPÄÄSTÄVYYS kerroin 15 (max 45)
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä
-1 selvästi pidättyväinen
-2 hyökkäävä
-3 salakavala

4 TAISTELUHALU kerroin 10 (max 30)
+3 suuri
+2 kohtuullinen
+1 erittäin suuri
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 haluton

5 HERMORAKENNE kerroin 35 (max 105)
+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen
+1 hieman rauhaton
-1 vähän hermostunut
-2 hermostunut
-3 erittäin hermostunut

9 LAUKAUSPELOTTOMUUS
+++ laukausvarma
++ laukauskokematon
+ paukkuärtyisä
– laukausaltis
–– laukausarka
Koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen kun edellä mainitulla tavalla laskettu
lopputulos on vähintään +75 ja koira on saanut vähintään arvosanan
+1 terävyydestä,hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä ja (+,++,+++)
laukauspelottomuudesta.
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