Koira:
Big Bugbear`s Jillian ”Helmi”
Omistaja:
Joni Torkko
Kasvattaja:
Riikka Eskelinen, kennel Big Bugbear
www.bigbugbears.com
Ikä, rotu ja sukupuoli:
2v. rottweiler narttu
Käyttötarkoitus:
harrastus- ja seurakoira
Harrastukset:
haku, tottis, näyttely
Video testistä:
www.youtube.com/watch?v=eW5BlGmg1sM&app=desktop
Omistajan tarina, millainen koira on kotona...
Helmi ei ole käynyt vielä luonnetestissä nuoren ikänsä vuoksi. Sellaiseen kyllä mennään
kun sen aika tulee. Helmi on käynyt hyvällä menestyksellä näyttelyissä. Nuorten luokassa
menestys alkoi toden teolla ja saldoksi on kertynyt 1 ROP ja 4 VSP:tä tämän kesän
aikana. Helmi käy hakutreeneissä kaksi-kolme kertaa kuukaudessa. Muutoin treenataan
pyöräilyn, uinnin tai mäkijuoksun merkeissä, pysyy lihaskunto hyvänä. Tottista harjoitetaan
päivittäin ulkoilun yhteydessä. Luonteentaan Helmi on rohkea ja todella leimaantunut
isäntäänsä. Yliaktiivinen, mutta keskittyy täysillä yhdessä tekemiseen isännän kanssa.
Helmi rakastaa kaikkia ja on kova haastamaan leikkimään.
Kuinka kauan sinulla on ollut koiria ja
miten paljon kokemusta nykyisestä rodusta?
12 vuotta ollut rottweiler
Onko koirallanne petokokemuksia?
Ei aikaisempia petokokemuksia.
Oletteko liikkuneet alueella jossa liikkuu petoja ja oletko huomannut
koiran käytöksessä huomattavaa muutosta?
Vaikea sanoa, metsässä paljon kyllä liikumme. Hajujälkiä lähtenyt nenä maassa pitkin
menemään että olisiko ollut hirviä tai peuroja jäljestänyt. Ei ole ollut pelokasta käytöstä.
Testissä lähti karhujäljellekin kyllä normaalisti.
Mitä kautta kuulit testistämme?
Facebookista kasvattajan sivuilta. Myös youtubesta katsonut videoita.
Mikä sai sinut tulemaan testiin?
Kasvattajan facebook ryhmässä ilmoitus ja joku oli käynyt niin voitaisiin itsekin käydä.

Mielenkiinnosta katsomaan onko koirassa miten luonnetta, arkaileeko vai onko ihan asialla
siinä karhua kohdatessa.
Oliko sinulla odotuksia testisuorituksen osalta tai
yllättikö koirasi käytös testissä, jos niin miten?
Ei, kunhan nyt ei karkuun luikkisi. Näin en uskonut koiran tekevän eikä tehnytkään. Oli
todella positiivinen yllätys että koira toimi niinkuin kuuluisikin. Piti turvavälin, katsoi silmiin,
haastoi karhua, haukkui.
Oliko testi mielestäsi ammattimaisesti suoritettu ja
oletko tyytväinen testin kulkuun?
Kyllä oli ja olen.
Otettiinko koirasi jaksaminen (psyykkinen ja fyysinen) testin aikana
mielestäsi hyvin huomioon ja miten koira palautui testistä?
Kyllä, hyvin oli huomioitu. Haukkukestävyyttä eritoten testattiin hyvin ja koira palautui
testistä hyvin.
Tulisitko testiin uudelle pedolle tai uuden koiran kanssa?
Ehdottomasti, susitestiin ensi kesänä.
Suosittelisitko testiä muille?
Kyllä ja olen suositellutkin jo.

petotestit.com kiittää haastattelusta!
Ohessa vielä arviointikaavake ja
sanamuotoisena kaavakkeen tulokset.

