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Omistajan kertomaa
Kultakorvan Coffee Prince "Cero" synt. 28.01.2015
Cero on luonteeltaan vilkas ja utelias nuori koira, jolla on myös omassa
kotiympäristössään ilmennyt hieman vahtiviettisyyttä. Ceron kanssa harrastetaan mm.
koiranäyttelyitä, joissa se on jo nuoresta iästään huolimatta saavuttanut huikeita tuloksia
saaden junioriluokassa 3x SERT, 1x Varasert, ROP ja 2 x VSP. Uusimpana harrastuksena
olemme nyt aloittaneet kaverikoiratoiminnan harjoittelut. Harjoittelujen perusteella Cerosta
on kehittymässä erinomainen kaverikoira, jonka kanssa on mukava käydä vierailuilla.
Lisäksi teemme kotioloissa rodunomaisia riistaharjoituksia. Vaikka luonne on vilkas on
Cero mitä parhain harrastuskaveri. Intoa tekemiseen riittää ja se osaa myös tarvittaessa
rauhoittua ja keskittyä tehtäväänsä.
Lovesound Duke Of Flames "Leo" synt. 14.04.2010
Leo on luonteeltaan aika vilkas ikäisekseen, mutta osaa tulkita tilanteita ja käyttäytyä sen
mukaisesti. Leon kanssa harrastettiin aiemmin koiranäyttelyitä ja parhaana tuloksena
näistä mainittakoon PU4-sijoitus, mutta nyt olemme siirtyneet niistä hommista aikalailla
tauolle. Leo on suorittanut nuorempana hyväksytysti noutajien taipumuskokeen NOU1:n ja
käynyt luonnetestissä, saaden minusta kokemattomalle noutajalle hyvät pisteet +142,
laukausvarma. Olemme käyneet myös pari vuotta aiemmin karhutestissä, jossa reaktio oli
aikalailla se että karkuun olisi pitänyt lähteä. Leo on ollut kaveritoiminnassa mukana
muutaman vuoden ja rakastaa sitä "työtä" yli kaiken. Huivin nähdessään koiran silmiin
syttyy sellainen palo, jota ei voi sanoin kuvailla.

Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja miten
paljon kokemusta nykyisestä rodusta?
22v. kokemusta koirista, 8 vuotta ollut
nykyistä rotua.
Onko koirillanne aikaisempia
petokokemuksia, jos on niin millaisia?
Ei ole ollut muuta kuin vuonna 2014
kävimme vanhemman koiran kanssa
petotestissä karhulla.
Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja koiran käytöksessä olisi tapahtunut
huomattavaa muutosta?
Ollaan oltu metässä mutta en ole huomannut muutosta käytöksessä.
Mitä kautta kuulit petotestistämme?
Ihan ensimmäisen kerran facebookista vuonna 2014 järjestetyistä testeistä
teollisuusalueella.
Mikä sai sinut tulemaan testiin?
Saatiin toiselle susikokemus ja toiselle karhu, että näkisi miten käyttäytyvät.
Oliko sinulla odotuksia koiran testisuorituksen osalta?
Arvelutti et jos lähtee karkuun.
Yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Toisen kohdalla tiesin ettei susi ole paha mutta karhulla testattu koira on luonteeltaan
innokas ja vilkas, kuitenkin testissä rauhottui asian äärelle ja haastoi karhun hyvin, kohtasi
sen vahvasti haukkui eikä lähtenyt karkuun.
Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja oletko tyytyväinen testin kulkuun?
Oli ammattimaisesti suoritettu ja ei valittamista testin kulunkaan osalta.
Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana mielestäsi hyvin
huomioon? Miten koira palautui testistä?
Kyllä, siinä vaiheessa kun koirat alkoi väsymään testi lopettettiin. Koirat palautui testistä
nopeasti, eivät olleet väsyneitä testin
jälkeen.
Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden
koiran kanssa?
Joo jos tulisi uusi koira ja nuoremmalle olen
miettiny sutta.
Suosittelisitko testiä muille?
Suosittelen ja olen suositellutkin jo.

