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Urossuositusta tarvitsevan nartun tiedot :
Täytä osoitetiedot huolella ja ”ruksita” oikea vaihtoehto.

Nartun nimi:

Rekisteri numero:

Omistaja:

Puhelinnumero:

Omistajan osoite:
Toimiva sähköposti osoite:
Olen SPJ:n jäsen

Jäsennumeroni on:

Liityn SPJ:n jäseneksi ja liitän kopion tilisiirrosta suosituspyynnön mukaan.

Nartun ulkomuoto ja terveys:
Saadakseen urossuosituksen on nartulla oltava näyttelyn laatuarvostelusta vähintään hyvä.

Paras näyttelytulos:

H

EH

ERI

MVA

Ensimmäisen pentueen jälkeen on nartun oltava ennen astutusta PEVISA-tarkastettu.

Aikaisempien pentueiden lukumäärä:

Ei pentueita

Ei-tarkastusta

Nartun kuluvan vuoden terveystarkastus-, näyttely- ja koetulokset, jotka eivät mahdollisesti vielä näy Koiranetjalostustietojärjestelmässä (esim. silmät 0/0, näyttely AVO1/1 SA, koe AVO2 ).

Nartussa ilmeneviä ulkomuodollisia puutteita:
Yleisvaikutelma:

heiveröinen

urosmainen

korkearaajainen

pitkärunkoinen

keskikokoa pienempi

keskikokoa suurempi

Luonne:

arka

aggressiivinen

Pää:

vaalea kirsupigmentti

heikko alaleuka

yksi puuttuu

useita puuttuu

vaalea

kaksiväriset

haja-asentoiset

liian suuret

lyhyt

ylipitkä

Koko

Hampaita
Silmien väri
Korvat
Häntä:

cm
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Hännän asento

korkea

Hännän asento

veltto

Karvapeite:
Valkoisuutta vähän
Mustaa paljon

ylikiertynyt

liian vaalea

liian tumma

rinnassa

rinnassa ja tassuissa

aleleuassa

hännässä

Nartun käyttöominaisuudet:
Nartun käyttötarkoitus:

Metsästys

Näyttelytoiminta

Kotikoirana

Narttu on käynyt metsästyskokeissa.

Paras LINT, tulos

Narttu ei ole käynyt metsästyskokeissa.

(Jos ruksitit, niin anna seuraavaan oma arviosi nartusta)

Oma arvio nartun käyttö ominaisuuksista :

Metsästysominaisuuksissa nartussa ilmeneviä puutteita:

Hakuvauhti:

keskinkertainen

hidas

Hakulaajuus:

lähihakuinen

liian laajahakuinen

Haukkutiheys:

80 – 100 krt/min.

alle 80 krt/min.

Kuuluvuus:

keskinkertainen

heikosti kuuluva

Seuraamisvauhti:

keskinkertainen

hidas

Seuraamismatka:

keskinkertainen

lyhyt

Liikaherkkyyttä:

hieman

paljon

Haukun keskeytystä:

hieman

paljon

Merkintä pielessä:

joskus

usein

Muita puutteita:

HIRV, tulos
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Mitä seuraavia puutteita tai vikoja pennuissa on esiintynyt:

Puute tai vika

1. pentue

2. pentue

Pitkä runko
Lyhyt häntä
Korkea-asentoinen häntä
Häntämutka
Yläpurenta
Valkoista rinnassa ja tassuissa
Valkoista rinnassa
Paljon mustaa
Vaalea kirsupigmentti

Muita puutteita:

Nartun tuleva astutus:
Nartun astutusaika on noin:

Aika :

/

/ 201

Kasvattajan allekirjoitus:

/

Paikka:

/

201

3. pentue

4. pentue
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