
Koiran nimi ja rekisterinumero: 
Koiran rotu ja sukupuoli:
Omistajan nimi ja puhelinnumero: 
Omistajan kotipaikkakunta:
Koiralla aiemmin testi: On Ei

Matka km
kiitettävä
hyvä Kesto min
ei kiinnostunut

Haukkutiheys krt/min

hyvä
Ei kunnollista merkintää, ei hauku/ merkitse ei kiinnostunut

Seuraa omatoimisesti sinnikäästi ja niin pitkälle, Matka km
että saadaan uusi tilanne ottaa saalis talteen
Tarvitsee ohjaajan apua seuraamiseen/ jäljitykseen, Kesto min
mutta saadaan uusi pyyntitilanne luotua
Ei seuraa ei kiinnostunut

Hyväksytty Kiitettävä

Hyväksytty Hyvä

Ei hyväksytty Ei kiinnostunut

Sula pehmeä Sula karkea Uusi lumi Vanha lumi Jäinen lumi/vaikea

Vesisade Lumisade Kuiva Kostea Lämpötila °C Tuuli m/s

SPJ ry SLJ ry SKL ry

Pakenevan riistan seuraaminen

Ei jäljitä/ löydä
Haukkutyöskentely/ merkintä

Merkintä tarkka, saalis saatavissa tai merkkaa
louheen/komoon, niin että pystyy kaivamaan
Merkintä ei tarkka mutta saalis saatavissa

kiitettävä

Pienpetotesti, arvostelulomake

Kohteena oleva riista:
Haku/ jäljitys

Omatoiminen
Tarvitsee ohjausta, mutta jäljittää/ löytää

kiitettävä

Koiran omistajan allekirjoitus:
Olosuhteet

Vähintään kahdesta ylläolevista arvostelukohdista kiitettävä: 

Vähintään kahdesta ylläolevista arvostelukohdista vähintään hyvä: 

Kahdesta ylläolevista arvostelukohdista kohdasta ei kiinnostunut:

Arvostelijan allekirjoitus:

Lyhyt kertomus koiran työskentelystä: 

Pienpetotestin tulos

Arvostelijan jäsenyydet: ei pakollinen

   

hyvä

Arvostelijan nimi ja puhelinnumero:
Arvostelijan kotipaikkakunta:
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