Omistaja:
Kirsi Juvonen
Kasvattaja:
Mari ja Jyrki Inkiläinen, Black Gary
www.nic.fi/~collie/
Koira:
Black Gary Easy Lover ”Zorro”,
4v. uros, pitkäkarvainen collie
Käyttötarkoitus:
Seurakoira
Harrastukset:
Näyttelyt, lenkkeily metsässä

Omistajan kertomaa: Zorro 4v. collieni on aivan ihana koira luonteeltaan, ystävällinen, avoin ja rohkea
talonvahti, pitää reviiristään ulkonna huolta, ei pääse kukaan yllättää meitä etteikö tämä kaveri rähinällä
ilmoita, pienikin rasahdus saa koira hyökkää aidan luo etujalat ilmassa meuhkaten, samoin pimeellä metässä
tekee niin jos näkee jonkun tumman hahmon, on monesti päässyt miutkin sillä säikäyttämään :D Liikumme
paljon metsissä lenkkejä tehden, en niinkään asvaltilla kävelytä koiriani kuin harvoin . Zorro on sisällä
rauhallinen koira, hyvä et huomaa edes sitä olevan, ei hauku sisällä , silloin ainoastan jos kuulee jonkun
äänen jostain ulkoa.

Omistaja:
Kirsi Juvonen
Kasvattaja:
Hilkka ja Markku Savolainen, Markhill´s
www.markhills.fi/
Koira:
Markhill's My Only Hero ”Elkku”,
1v. uros, pitkäkarvainen collie
Käyttötarkoitus:
Seurakoira
Harrastukset:
Näyttelyt, lenkkeily metsässä

Omistajan kertomaa Elkku 1v. jonka kanssa kävimme ilvestestin suorittaa ,ei ole vielä luonnetestattu. On
luonteeltaan hieman varovainen eli pidättyväinen kaveri ,ei laske heti vieraita ihmisiä lähelleen vaan menee
omasta tahdostaan tutustuman kun on sen aika ,tuokin vähän riippuu ihmisten luonteesta ,joka tulee
äänekkäällä vauhdilla, perääntyy oitis ,ja seuraa kauempaa sivusta ennekuin päättää et menee. Sen jälkeen
kun on tutustunnut niin pusuttelee ja pesee naamankin samalla. Kotioiloissa on sellainen villiviikari joka tutkii
kaikki paikat ja joka repii miun siivousrättini kun käsiinsä saapi eli on joka paikassa nenineen tutkimassa ja
haluaa olla mukanna kaikessa touhuissa läsnä :)

Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta?
Vuodesta -91, rotu vei aikoinaan sydämen ja mitä sitä hyvää vaihtamaan.
Onko koirallanne petokokemuksia, jos on niin millaisia?
Ei oikeiden petojen kanssa, Zorron kanssa kävimme vuonna 2013 karhutestissä.
Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja oletko huomannut koiran käytöksessä muutosta? Olemme
liikkuneet samoilla alueilla missä on petoja. Kasvokkain emme ole karhua nähneet mutta kerran koirien
käytöksessä oli havaittavissa huomattavaa muutosta, tuolloin minulla ollut Rölli-collie halusi poistua paikalta
ja kun ei poistuttu niin alkoi haukkuminen. Zorro oli mukana, ensimmäisenä syksynään, se sai silloin vainun
kaempaa ja juoksi kohti hajua lennättäen hirvet makuulta ylös suolla kun olimme ja sen jälkeen törmäsimme
polulla karhun läjään jota Zorro jäi tutkimaan niskarvat pystyssä.
Mitä kautta kuulit petotestistämme?
Facebookista.
Mikä sai sinut tulemaan testiin?
Halusin nähdä koiran reaktion että miten se käyttäytyy kun tulee vastaan petoeläin. Koirasta huomaan milloin
jokin on vialla niin pystyy tulkitsemaan reaktioita.
Oliko sinulla odotuksia koiran testisuorituksen osalta?
Nuorempi testattiin ilveksellä ja sen kanssa ajattelin että lähtee karkuun kun on niin arka muutoinkin.
Yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Nuorempi ei luikkinut karkuun vaikkakin tuli jalkoihin turvaa hakemaan. Vanhemman kanssa yllätti miten
vahva reaktio oli, nousi ihan takajaloille ja etäisyyden pitäen rohkeasti haastoi pedon.
Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja oletko tyytyväinen testin kulkuun?
Kyllä, osasi oikeaan aikaan lopettaa testitilanteen.
Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana mielestäsi hyvin huomioon ja miten koira
palautui testistä?
Otettiin ja minun koirani palautui suht nopeasti.
Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa?
Mikä ettei.
Suosittelisitko testiä muille?
Suosittelisin ja olen suositellutkin jo.

