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Yleiset kaikkia Saksan lyhytkarvaliiton järjestämiä
jalostuskokeita koskevat määräykset,
ellei toisin määrätty Kleemann ja Kansainvälisessä kokeessa (IKP),
18.maaliskuuta 1995
1. Yleistä
§1
(1) Ainoastaan LK-liiton alaisilla jalostusyhdistyksillä on oikeus järjestää LK-liiton jalostuskokeita.
Kansainvälisissä kokeissa sallitaan poikkeuksia.
(2) Järjestävän kerhon puheenjohtaja - sikäli kun hän ei itse toimi koepäällikkönä - nimittää jokaista
koetta varten koepäällikön, joka vastaa kokeen valmistelusta- ja läpiviennistä. Hän vastaa myös
koetodistusten kirjoittamisesta, koetulosten kirjaamisesta rekisterikirjaan sekä ajoissa tehdystä ja
täydellisestä raportoinnista.
(3) Koepäällikön on oltava metsästyskäyttökoiraliiton liittotuomari ja hänen on täytynyt toimia LKliiton jalostuskokeissa useita kertoja sekä ohjaajana että tuomarina. Poikkeuksia sallitaan
kansainvälisten kokeiden suhteen.
(4) Hän ei saa toimia itse ohjaajana järjestämässään kokeessa. Järjestävä kerho on yhdessä
koepäällikön kanssa täysin vastuussa siitä, että koe viedään läpi sääntöjenmukaisesti.
§2
(1) Ylituomarin ja avustavat tuomarit valitsee järjestävän kerhon puheenjohtaja tai koepäällikkö.
Heillä on oltava riittävästi kokemusta ja menestystä metsästyskäyttökoirien kouluttajina ja ohjaajina
(2) Tuomarin pitää tavallisesti olla tunnettu liittotuomari ja olla toiminut menestyksellisesti ohjaajana
LK-liiton jalostuskokeissa. Hänen täytyy tuntea nämä säännöt.
(3) Ei ole sallittua, että tuomari arvostelee hänen itse kouluttamaansa, kasvattamaansa (tähän luetaan
myös hänen oman jalostusuroksen ensimmäisen polven jälkeläiset) koiraa.
II. Osallistumisoikeus
§3
(1) Ilmoittautuessa on käytettävä LK-liiton tai Metsästyskäyttökoiraliiton ilmoittautumiskaavaketta,
joka on täytettävä täydellisesti kirjoituskoneella tai tekstaamalla. Epätäydellisesti täytetyt tai
lukukelvottomat kaavakkeet koepäällikkö joutuu palauttamaan.
Kukin koira saa osallistua Derbyyn ja Solms jalostuskokeisiin korkeintaan kaksi kertaa.
Poikkeuksena kansainväliset kokeet. Ohjaajasta riippumattomista syistä tapahtuvat poisjäännit eivät
kuulu näiden määräyksien piiriin.
(2) Omistaja ja ohjaaja hyväksyvät ilmoittautumisellaan kokeiden säännöt. Ilmoittautuminen
velvoittaa maksamaan ilmoittautumismaksun, vaikkei koira tulisikaan kokeeseen; paitsi jos
ilmoittautuminen peruutetaan ilmoittautumispäivään mennessä.
(3) Koepäällikölle on ennen koetta toimitettava rekisteri- ja rokotustodistus, josta selviää, että
koiralla on voimassaoleva ja määräyksien mukainen raivotautirokotus. Muussa tapauksessa koira ei
saa osallistua kokeeseen, eikä ilmoittautumismaksua makseta takaisin.
§4
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Ohjaaja ei saa LK-jalostuskokeissa ohjata enempää kuin kahta koiraa, paitsi Derby’ssä korkeintaan
kolmea koiraa.
Koiran ohjaajan on esitettävä voimassa oleva metsästyskortti. Koepäällikkö voi poiketa tästä
säännöstä yksittäistapauksissa, jos se on jalostuksellisesti tai metsästyksellisesti välttämätöntä.
III Kokeen läpivienti
§5
Järjestävä kerho määrä kokeen ajankohdan ja koealueen.
§6
Ennen koetta järjestetään lyhyt tuomaripalaveri, jotta saadaan mahdollisimman yhtenevät kokeen
tarkoitusta vastaavat arvosteluperusteet ja siten varmistetaan koirille pitkälti tasavertaiset arvostelut.
§7
Solms-kokeessa ulkomuototuomari voi suorittaa ulkomuotoarvostelun kokeen aikana. Arvostelun
tulee olla yksilöarvostelu, joka tehdään jalostusulkomuotokaavakkeelle ja joka on perusteltava ja
josta on maksettava normaali ulkomuotonäyttelyn ilmoittautumismaksu.
Jalostusnäyttelyihin vahvistettuja ulkomuotoarvoja on käytettävä.
Yleensä ulkomuotolausunnot rajoittuvat Derby'ssä ja Solms'issa jalostusvirheisiin (purenta- silmä- ja
kivesvikoihin), sekä huomattaviin rakennevirheisiin ja silmien väriin.
§8
Jokaisessa tuomariryhmässä on kolme tuomaria. Koepäällikkö on nimittänyt yhden heistä
ylituomariksi. Enemmistö ratkaisee päätökset.
§9
(1) Tuomareita sitovat koesäännöt. Jokaisen suorituksen jälkeen yksi ryhmän tuomareista esittää
kritiikin ohjaajalle ja yleisölle (avoin tuomitseminen)
(2) Tuomariryhmällä täytyy olla koirien arvostelupisteet valmiina tullessaan tuomareitten
loppupalaveriin. Jälkeenpäin näitä arvostelupisteitä ei saa enää muuttaa, paitsi jos arvostelu on
yhteensovitettava toisen tuomariryhmän tuloksen kanssa.
§10
Vesikokeita koskevat määräykset
Metsästyksellisesti ja eläinsuojelullisesti oikein suoritettu vesilintumetsästys edellyttää liittotasavallan
metsästyslain §1 kohta 2 ja täydentävien liitovaltioiden metsästyslakien mukaan käyttökelpoisien
metsästyskoirien käyttöä. Vesityön tarkoitus on kouluttaa metsästyskoira tulevien tehtävien
suorittamista varten, mikä tarkoittaa pääasiallisesti haavoittuneiden tai kuolleiden veteen
pudonneiden vesilintujen etsimistä. Tulokset todetaan kokeissa ja kirjataan jalostusta varten. Jotta
vesityö tulee tehtyä tarkoituksenmukaisesti ja toisaalta koe suoritettua eläinsuojelullisesti, täytyy
seuraavat kohdat huomioida käytettäessä eläviä sorsia:
1. Yleistä
(1) Seuraavat periaatteet sitovat kaikkia yhdistyksiä, jotka järjestävät kokeita elävillä sorsilla.
(2) Niitä on noudatettava myös seurojen vesityöharjoittelupäivinä ja on otettava myös huomioon, että
koiralla ei saa olla yhteensä enempää kuin 3 harjoituslintua.
4

2. Vesistö
Koepaikan vesistön täytyy kokonsa, syvyytensä tai leveytensä (paikoin 6 m), vesisyvyytensä (koiran
täytyy uida), näkösuojansa nähden olla sellainen, että sorsalla on täydet pakenemismahdollisuudet.
3. Vastuulliset henkilöt
(1) Seurat nimeävät vastuullisen henkilön, joka päällikkönä valvoo tarkkaan edempänä mainittujen
määräysten noudattamista.
(2) Ykköskohdassa mainitun henkilön lisäksi järjestettävä seura on vastuullinen näiden määräysten
noudattamisesta.
4. Ilmoitukset viranomaisille.
Liitovaltioiden määräysten mukaan yhdistysten tulee ilmoittaa paikalliselle virkaeläinlääkärille
a) kokeen päivämäärä ja tarkka paikka(vesistö)
b) vesikokeen päällikkö
5. Sorsat.
(1) Vesityössä saa käyttää ainoastaan aikuisia heinäsorsia, joiden lentokyky on Prof. Müller'in
menetelmän mukaan (paperikalvosimella, joka asetetaan siiven käsisulkien ympärille) väliaikaisesti
estetty.
(2)Sorsien täytyy päästä tutustumaan jo kasvatus/pitovaiheessa veteen ja näkösuojaan, mikä tarkoittaa
uimista, sukeltamista ja kätkeytymistä. Sorsilla täytyy olla melkein kokeen alkamiseen asti
mahdollisuus rasvata sulkiaan .
(3) Jos ei ole mahdollista antaa sorsille vaikka vain hetken tutustumismahdollisuutta alueeseen, saa ne
tuoda vasta vähän ennen kokeen alkua koealueen vesistön lähelle ja ne on säilytettävä siten, ettei
koetapahtuma häiritse niitä.
(4) Koeaika sorsaa kohti ei saisi olla 15 min. pidempi. Näkyvissä olevan sorsan takaa-ajo ei ole
toivottua ja se on keskeytettävä mahdollisimman pian.
(5) Jos koira mahdollisesti tuo vielä elossa olevan sorsan, on sorsa välittömästi lopetettava.
(6) Kuolleet sorsat on säilytettävä erillään elävistä sorsista.
(7) Sorsien kuljetuslaatikot täytyy säilyttää niin, että koira ei voi löytää niitä työskentelyn aikana.
6. Lisääntymisaika.
Vesityötä elävillä sorsilla saa harjoitella ja kokeilla ainoastaan lisääntymisajan ulkopuolella.
7. Edellytykset kokeen suorittamiseksi vedessä.
Kokeen saa suorittaa vasta, kun koira on todettu paukkukestäväksi ja se on osoittanut varmaa
työskentelyä peitteiseen piilotetun kuolleen sorsan löytämisessä ja noutamisessa
8. Koirat
(1) Koiria, jotka eivät ole onnistuneet kohdassa 7 mainituissa osasuorituksissa, tai ovat aikaisemmin
tässä kokeessa osoittaneet paukkuarkuutta, tai puuttuvaa riistaintoa, ei saa kokeilla enempää.
(2) Joka kokeessa täytyy olla käytettävissä kokeiltu ja metsästyskokemusta omaava koira, jota voi
tarvittaessa käyttää etsinnässä.
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(3) Periaatteessa jokaisella koiralla on vain yksi sorsa käytettävissä. Toisen sorsan voi koira saada
vain, jos ei ollut mahdollisuutta kokeilla sitä ensimmäisellä sorsalla (esim. jos sorsa lentää liian
aikaisin tiehensä).
(4) Koiria, jotka ovat läpäisseet kokeen osasuorituksen "sorsan karkottava haku peitteisessä
vesistössä" (vähintäin arvosanalla "tyydyttävä"), ei saa kokeilla uudestaan tässä osasuorituksessa.
Tämä ei koske jalostusvalintakoetta (esim.: Kleemann, IKP jne.).
(5) Vaadittaessa on virkaeläinlääkärille toimitettava todistus kohtien 2 ja 4 edellytyksien
täyttymisestä.
(6) Jos koira ei läpäise koetta, se voidaan uusia kerran.
(7) Ensimmäisen läpäistyn kokeen arvosana
huomautuksella "koe suoritettu __ . __ . ____".

kirjataan

kaikissa

myöhemmissä

kokeissa

IV. Arvosteluperusteet
§11
(1) Tuomareiden täytyy arvostella koirien työskentely kokeissa tapauskohtaisesti eri koetapahtumissa
ja kokeen jälkeen kirjoittaa sanoin (arvosana) tuomarikirjaan.
Missään tapauksessa ei saa kerran nähty paras suoritus yksin määrätä.
(2) Koepäällikkö muuttaa arvosanat pisteiksi ja kirjaa ne arvostelutaulukkoon. Arvosanoja vastaavat
seuraavat pisteet (kokonaisluvut):
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
puutteellinen
riittämätön suoritus

=4
=3
=2
=1
=0

(3) Keskiarvoa paremmalle "erittäin hyvälle" suorituksille voidaan antaa arvosana
erinomainen (4h). Siten halutaan korostaa erittäin hyviä suorituksia eri koesuorituksissa niin, että ne
ovat helpommin käytettävissä jalostusta varten.
Arvosanan "erinomainen" saa antaa ainoastaan kenttä- ja vesityösuorituksista. Arvosanan 4h anto on
perusteltava palkintojakotilaisuudessa tai kritiikissä lyhyesti.
(4) Tuomareiden tärkein tehtävä on sijoittaa jalostusta ja käyttöä silmällä pitäen koirat, joilla
on hyvä hermorakenne, jotka ovat varhaiskypsiä, innokkaita ja helposti ohjattavia ennen
heikkohermoisia, innottomasti työskenteleviä ja vaikeasti ohjattavia koiria.
(5) Paukkuarat ja käsittelyä pelkäävät koirat on suljettava kokeista. Ne eivät voi läpäistä koetta.
Paukkuarat koirat on kokeiltava erittäin huolellisesti. Selvästi havaittava paukkuarkuus on virhe,
jonka seurauksena on jalostuskielto ( Huomautus 1)
(6) Muut luonnevikaiset (esim.: ympäristöä aristavat, ylihermostuneet, elävää riistaa pelkäävät) on
rekisteröitävä huolellisesti. Luotettavasti todetuissa tapauksissa nämäkin virheet merkitään
jalostuskielloksi.
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(7) Koirat, joilla on kohdassa 5 kappale 2 ja kodassa 6 mainittuja luonnevikoja ja lisäksi vielä muita
virheitä, joiden seurauksena niillä on jalostuskielto (mm. purentavikoja, kivesvikoja, silmävikoja),
kokeillaan, mutta ei palkita. Ne saavat arvostelukaavakkeelle ja rekisteriotteeseen huomautuksen
"Pätevä.....palkinnolle"
(8) Todetut virheet, joiden seurauksena on jalostuskielto, täytyy kirjata arvostelulomakkeelle. Näiden
koirien rekisteriotteet leimataan leimalla "Jalostuskielto".
Huomautus 1
Lievä paukkuarkuus, joka ei vaikuta arvosteluun, on, kun koira reagoi hieman pelokkaasti
laukaukseen, mutta ei keskeytä työskentelyään.
Paukkuarkuus, jonka seurauksena on jalostuskielto, on, kun koira reagoi niin pelokkaasti
laukaukseen, että se keskeyttää työskentelynsä, tulee ohjaajan luokse eikä jatka heti työskentelyään.
Vaikea paukkuarkuus, jonka seurauksena on myös jalostuskielto, on, kun koira reagoi niin
pelokkaasti laukaukseen, että se tulee ohjaajan luo, eikä jatka työskentelyään ennenkuin pitkän ajan
päästä (keskeytys kestää jopa 5 minuuttia).
Paukkupelko, jonka seurauksena on jalostuskielto ja sulkeminen kokeista, on, jos koira reagoi niin
pelokkaasti ja paniikin omaisesti, että se etsii suojaa omistajansa tai muiden ihmisten luota, tai menee
esineiden alle piiloon eikä suostu enää työskentelemään.
V. Palkinnot
§ 12
(1) Tuomarit jakavat palkinnot koesääntöjen mukaisesti.
(2) Esine-, raha ja kunniapalkintoja jakavat kerhot omien perusteittensa mukaisesti. Jos ei ole
nimenomaan erikseen mainittu, saa ohjaaja koiran palkinnot. Jokainen palkittu koira saa
palkintotodistuksen ja mahdollisesti numeroarvostelupaperin.
(3) Koepäällikkö kirjaa kokeen tuloksen, paikan ja päivämäärän koiran rekisterikirjaan sekä leimaa ja
allekirjoittaa sen.
(4) Derbyssä saadut palkinnot merkitään D I-III, Solms'in palkinnot S I-III, Ikäjalostuskokeen
palkinnot AZP I-III. Läpäisty Dr. Kleemann koe merkataan Kleem.:lla ja Kansainvälinen LK-koe
IKP:lla.
(5) Jos koira ei saa palkintoa se merkataan "Ei läpäissyt" ja syy miksi. Luopuminen kesken koetta
muista syistä, kuin loukkaantumisista ei ole sallittu ja arvostellaan “ei läpäisseeksi“.
VI. Raportointi
§13
(1) Derbyssä, Solmsissa ja Ikäjalostuskokeessa (AZP) pitäisi ylituomareiden raportoinnin rajoittua
kaavakkeiden täyttöön.
(2) Kansainvälisissä kokeissa ja Kleemann jalostusvalintakokeissa on ylituomareiden tehtävänä 8
päivän sisällä tehdä kirjallinen kritiikki koepäällikölle. Kritiikin täytyy sisältää:
1. Koealue ja riistatiheys
2. Tuomariryhmän jäsenet
3. Koeryhmän jäsenet
4. Koirien arvostelu
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Koirien arvostelun täytyy sisältää lyhyt selostus koirien työskentelytavasta, sen hyvät ja huonot
puolet.
On mainittava, miten usein koira on tavannut riistaa. Todetut luonneviat on mainittava. Koirien
kohdalla, jotka eivät ole läpäisseet koetta, on mainittava, missä osasuorituksessa ne ovat
epäonnistuneet ja minkä takia.
§ 14
(1) Järjestävä yhdistys ja koepäällikkö ovat yhdessä vastuussa siitä, että koetulokset Derbystä,
Solmsista ja Ikäjalostuskokeesta lähetetään kolmen viikon sisällä Saksan LK-liiton
jalostuskirjaosastolle.
On toimitettava:
1. Ilmoittautumiskaavake
2. Koepöytäkirja
(2) Kansainvälisten kokeen ja Kleemann-jalostuskokeen tulokset on lähettävä LK-liiton
puheenjohtajalle, jalostuskirjaosastolle ja raportointipäällikölle.
(3) Jos raportti myöhästyy tahallaan, voi LK-liitto määrää 200,- DM:n sakon.
VII. Järjestyssäännöt
§ 15
Koepäällikön, tuomareiden ja järjestysmiesten ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
§16
Nartut, joilla on juoksuaika, saavat osallistua vain koepäällikön luvalla. Koepäällikön ja tuomareiden
on huolehdittava, että kiimaisen nartun läsnäolo ei häiritse muiden osallistuvien koirien suorituksia.
§ 17
Vuoroaan odottavien koirien tulee olla kytkettyinä. Ulisevat tai muuten ääntä pitävät koirat on
pidettävä kuulomatkan ulkopuolella, etteivät ne häiritse kokeiltavia koiria. Ohjaaja huolehtii itse, että
hän on paikalla, kun hänen vuoronsa tulee.
§ 18
Ilmoittautumismaksun menettämisen uhalla voidaan kokeisiin osallistuja sulkea, jos
a) on tietoisesti antanut vääriä tietoja ilmoittautuessaan,
b) antaa koiran vapaasti juoksennella, vaikka sen vuoro ei ole vielä,
c) ei ole paikalla, kun on vuorossa,
d) lisäksi: kiimaisen nartun ohjaaja ei noudata koepäällikön ja tuomareiden antamia ohjeita,
e) ohjaaja rikkoo §17 vastaan, tai ei noudata koepäällikön tai tuomareiden muista seikoista antamia
ohjeita
§ 19
(1) Ohjaajilla, joilla on metsästyskortti, täytyy olla ase ja riittävä määrä patruunoita sekä
metsästyskortti mukanaan
(2) Ohjaajat, joilla ei ole metsästyskorttia, osoittavat ilman erillistä kehotusta koepäällikölle, että
koira on riittävästi vastuuvakuutettu.
VIII. Vastalause
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§ 20
(1) Ainoastaan kokeeseen osallistuvan koiran ohjaajalla on oikeus vastalauseeseen.
(2) Vastalauseen voi tehdä vain tuomareiden virheellisesta harkinnasta (harkinnan
väärinkäyttö),
sekä
koesääntöjen
noudattamatta
jättämisestä.
Tuomareiden
harkintavapaudesta ei voi tehdä vastalausetta.
(3) Vastalause on toimitettava kirjallisesti koepäällikölle ja perusteltava lyhyesti. Samalla on
maksettava 100,- DM vastalausemaksu. Se maksetaan takaisin, jos katsotaan vastalause aiheelliseksi.
Vastalause täytyy toimittaa tunnin sisällä, kun tuomariryhmä on julistanut tulokset.
(4) Vastalausekomitea käsittelee vastalauseen. Vastalausekomiteassa on 3 jäsentä, jotka ovat
kokeneita tuomareita, jotka nimittää
a) DERBY:ssä, SOLMS:issa ja Ikäjalostuskokeessa koepäällikkö
b) Kansainvälisissä- ja Kleemann kokeessa LK-liitto. Heidän nimensä on mainittava ohjelmassa.
(5) Vastalausekomitea voi:
1. korjata tulokset, jos harkinnan väärinkäyttö on tapahtunut,
2. määrätä koira kokeiltavaksi uudestaan, jos on rikottu koesääntöjä vastaan,
3. hylätä vastalause aiheettomana.
Vastalausekomitea tekee päätöksensä kirjallisesti. Päätös on lopullinen.
§21
LK-liiton tulee kieltäytyä tunnustamasta sellaisten kokeiden tuloksia, joissa on rikottu olennaisesti
koesääntöjä.
§22
Järjestävien kerhojen tulee ajoissa ilmoittaa jalostuskokeiden ajankohta. Kansainvälisestä ja
Kleemann kokeesta ilmoitetaan LK-lehdessä.
Nämä säännöt vahvistettiin LK-liiton vuosikokouksessa 18. maalikuutta 1995.
Ne astuvat voimaan 1. huhtikuutta 1995.
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Kevätjalostuskokeen säännöt
-DERBY18. Maaliskuuta 1989
I. Kokeen tarkoitus
(1) DERBY on jalostus- ja ominaisuuskoe. Kokeen tarkoitus on saada selville koiran luontaiset
ominaisuudet tärkeimmissä osasuorituksissa kentällä ja mahdollistaa päätelmät vanhempien
jalostusarvosta.
(2) Koe palvelee parhaiten tarkoitustaan, jos toisaalta koiran koulutus ja valmius ovat edenneet niin
pitkälle, että sen luontaiset ominaisuudet ovat tulleet esiin niin, että ne voidaan todeta, mutta toisaalta
ohjaajan vaikutus ei peitä niitä vielä. Kokemuksiin perustuen voidaan seuraavia ominaisuuksia
parhaiten kokeilla ensimmäisen kevään aikana: nenä, löytökyky, järkevä riistalle pyrkivä haku,
seisonta ja edessa juoksevien lintujen kiinnittäminen.
(3) Koulutus DERBY:ä varten onnistuu parhaiten, jos nuoren koiran innostus jänisjälkien
seuraamiseen ja jänisajoon on saatu talven aikana rajoitetuksi niin, että se voidaan kouluttaa uuteen
tehtävään lintujen pariutumisaikana. Työskentelyä jänisjäljillä ei sen takia kokeilla DERBY:ssa.
Satunnaiset jänisajot ja erittäin hyvä työskentely jänisjäljillä noteerataan kuitenkin.
(4) Koirien kokeilun edellytyksenä ovat isot riistarikkaat metsästysalueet
(5) Nuoren koiran vanhempien jalostusarvon arviointi helpottuu huomattavasti, jos mahdollisimman
monta saman pentueen sisarusta on kokeiltavana.
(6) Kerhon ja tuomareiden täytyy pyrkiä siihen, että korkeat, mutta ymmärtäväiset vaatimukset
takaavat DERBY'ssa saatujen palkintojen arvon niin, että DERBY on hyvä jalostuksen työkalu.
II Kokeen järjestäminen
§1
Kokeen saa järjestää vain keväällä. Kerho toimii järjestäjänä.
§2
(1) Kaikki LK-koirat jotka ovat syntyneet aikaisintaan noin 1,5 vuotta sitten 1.10. jälkeen, saavat
osallistua. Koirien täytyy olla rekisteröityinä LK-jalostuskirjassa.
(2) Jos on enemmän kuin 3 koiraa paikalla, joilla on ikää yli 15 kuukautta, ne on kokeiltava samassa
koeryhmässä.
§3
(1) Yhden päivän aikana ei pitäisi olla tuomariryhmän arvosteltavana enemmän kuin 6 koiraa
(2) Poikkeuksellisesti koepäällikkö voi sallia 8 koiraa, jos riistatiheys on erittäin hyvä.

Kokeen järjestelyt
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Yleistä
§4
(1) Koirat pitäisi kokeilla kaikissa osasuorituksissa yksin. Jokaiselle koiralle annetaan useita
mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Kaikki olennaiset yksityiskohdat täytyy mainita kritiikissä.
(2) Sen jälkeen kokeillaan koirat parihaussa pellolla, että saadaan selville, mikä koira osaa käyttää
nenäänsä parhaiten löytääkseen nopeasti ja mahdollisimman paljon riistaa. Koirien etäisyys toisistaan
ei saa olla niin suuri, että tuomariryhmän täytyy jakaantua seuratakseen koiria.
Koesuoritukset
§5
(1) DERBY:n pääpaino on nenän toimivuuden, sujuvan, kestävän ja mahdollisimman
suunnitelmallisen haun, riistan nopean löytämisen, varman seisonnan ja hyvän ohjattavuuden
toteaminen. Luonteen ja varhaiskypsyyden toteamisella on merkitystä.
(2) Kokeillaan:
nenä
haku
seisonta
ohjattavuus
(3) Todetaan:
työhalu
tottelevaisuus
Derby-koiran taipumuksia arvosteltaessa on huomioitava nuoruuden, kokemattomuuden ja ohjaajan
hyvä tai vähemmän hyvä vaikutus.
Nenä:
(4) Nenää voidaan arvostella vain epäsuorasti monien erilaisten viitteiden perusteella. Se vaatii
tuomareilta erittäin laajaa kokemusta, että olosuhteet, kuten kasvillisuus, tuuli jne. tulee otettua
riittävästi huomioon.
Hyvänenäisten koirien työskentelytavassa on silmiin pistävää nenän käyttö. Ne suorastaan
roikkuvat nenällään tuulessa, merkkaavat lyhyesti linnut tai riistanhajun, löytävät nopeasti, ottavat
hajun kaukaa ja osoittavat selvästi riistan. Mieluummin vaakasuora kuin alapäinen päänasento on
hyvä merkki nenän käytöstä ja siitä voidaan usein myös tehdä johtopäätöksiä nenän hyvyydestä.
Haku:
(5)Haun täytyy olla nopeahkoa, säännöllistä, jatkuvaa ja kestävää, ei missään tapauksessa kiitävää,
keskittymätöntä, katkonaista eikä näön avulla tapahtuvaa. Haun tavasta täytyy näkyä nenän käyttö
ja halu löytää riistaa. Haussa täytyy myös arvostella maaston ja tuulen hyväksikäyttö, hyvä
peittävyys, oikea kääntyminen tuuleen, peitteisen maaston lähestyminen sekä maasto-olosuhteisiin
sopiva vauhti ja eteenpäinvievä, kestävä laukka. Haun tyylistä voi tehdä arvokkaita päätelmiä koiran
luonteesta, sisäisestä rauhasta ja tasapainosta.

Seisonta:
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(6) Koiran täytyy seisoa tai maata lymyävälle riistalinnulle. Lyhyt merkkaaminen ei riitä.
Seisonnaksi katsotaan vain seisominen riistalle. Seisonta on "erittäin hyvä" jos koiran seisonta kestää,
tai koira kykenee seuramaan juoksevaa, näkymättömissä olevaa riistaa. Useat tyhjät seisonnat
lasketaan virheeksi.
Karkottuvan linnun peräänmenoa ei arvostella DERBY'ssä virheeksi.
Jos ei ole riittävästi linturiistaa, seisominen jänikselle arvostellaan samalla tavalla.
Ohjattavuus:
(7) Ohjattavuus nähdään tavassa, miten yhteistyö ohjaajan kanssa sujuu ja koiran halukkuudessa
toteuttaa ohjaajan tahtoa.
Työhalu ja tottelevaisuus:
(8) Työhalua ja tottelevaisuutta on seurattava koko haun ajan ja todettava mahdollisimman varmasti,
jotta saataisiin oikea arvosana.
Tottelevaisuus:
(9) Toisin kuin ohjattavuudella tarkoitetaan tottelevaisuudella koulutuksellista alistumista. Ohjaaja
vaatii sitä koiraltaan. DERBY'ssä sitä vaaditaan vain, kun koiralla ei ole riistanhajuja. Sen täytyy
totella käsi- ja vihellysmerkkejä ja tulla halukkaasti luokse ja antaa kytkeä itsensä.
Työnilo:
(10) Työnilo näkyy koiran halusta ja innosta omistautua annettuun tehtävään.
Virheiden ja paukunkestävyyden toteaminen:
(1) Virhe on:
1. Tarkoituksellinen riistan kiertäminen (plinkkaaminen)
2. Useat tyhjät seisonnat
3. Törmäys linturiistaan ilman, että olisi ensin merkannut sen, jos se johtuu riittämättömästä
nenästä
4. Useat pitkät jänisajot, jos koiraa sen takia ei päästä kokeilemaan linnuille.
5. Törmäys riistaan pitkän merkkaamisen jälkeen johtuen keskeneräisestä koulutuksesta.
Arvostellaan sitävastoin usein nenänkäyttöpisteisiin.
(2) Paukunkestävyyden toteamista varten on haun aikana ammuttava kaksi laukausta haulikolla
vähintäin 20 sekunnin välein niin, että koira on haulikonkantaman sisällä.
§10 kohdat 5, 7 ja 8 yleisohjeissa on huomioitava.
§6
Jäniksenjälki
(1) Jos koira esittää, ohjaajan kehotuksesta tai sattumalta, erittäin hyvän työsuorituksen
jäniksenjäljellä, kun koira ei ole nähnyt jänistä, niin merkataan tämä suoritus Andreaksen tähdellä,
mutta se ei vaikuta loppuarvosteluun.
(2) Jäniksenjälkeä ei voi vaatia..
(3) Arvioidaan vain taipumus, kuinka halukkaasti ja kuinka varmasti koira jäljestää. Haukkuminen
kirjataan.

IV Palkinnot
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§7
(1) Jaetaan 1., 2. ja 3. palkintoja.
(2) Saavuttaakseen 1. palkinnon, koiran on täytynyt saada osasuorituksissa nenä, haku, seisonta
arvosana "erittäin hyvä" ja ohjattavuus "hyvä", 2. palkintoon täytyy olla vähintäin "hyvä" suoritus ja
3. palkintoon täytyy olla vähintäin "tyydyttävä" suoritus.
Näin ollen vaaditaan seuraavat vähimmäissuoritukset:
Osasuoritus
Nenä
Haku
Seisonta
Ohjattavuus

1. palkinto
4
4
4
3

Arvosana
2.palkinto
3
3
3
3

3.palkinto
2
2
2
2

(3) Palkittuja koiria ei aseteta paremmuusjärjestykseen.
(4) Koirat, jotka suorittavat DERBY:n syntymävuotenaan (jalostusvuosi) menestyksellisesti, saavat
palkinnon jälkeen merkin (J) = nuori (esim. D1 (J)).
Nämä koesäännöt on vahvistettu LK-liiton vuosikokouksessa 18.3.1989.
Ne astuvat voimaan 1. tammikuuta 1990.
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Syyskokeen säännöt
-SOLMS18. maaliskuuta 1995

I. Kokeen tarkoitus
(1) Solms koe on jalostuskoe. Se on DERBY'ä täydentävä ja sitä laajempi .
(2) Tarkoitus on saada - niin kuin DERBY'ssä - selville nuoren koiran ominaisuudet tulevana
monipuolisena metsästyskäyttökoirana ja sen ja sen vanhempien jalostusarvo.
Erittäin suuri huomio kiinnitetään luonteeseen.
(3) Nuoren koiran käytännön metsästyskoulutus pellolla ja metsässä pitäisi olla pääpiirteittäin
suoritettu. Koska koulutuksen seurauksena saattavat luontaiset ominaisuudet olla vaikeasti
havaittavissa, täytyy tuomareiden olla erittäin huolellisia luontaisten ominaisuuksien selville
saamisessa.
(4) Edellytyksenä ovat laajat alueet, joissa on hyvä riistakanta (lintuja, jäniksiä) ja lisäksi riittävän
isot, kaislikkoa kasvavat vesialueet.
(5) Vanhempien jalostusarvon ja koirien siitosarvon toteaminen helpottuu huomattavasti, jos
kokeiltavana on mahdollisimman monta saman pentueen sisarusta.
II. Kokeen järjestäminen
§1
Syysjalostuskoe - SOLMS - järjestetään ainoastaan syksyllä. Järjestäjänä toimii kerho.
§2
(1) Kaikki LK-koirat, jotka ovat syntyneet aikaisintaan noin kaksi vuotta sitten 1.10. jälkeen, saavat
osallistua. Koirien täytyi olla rekisteröityinä LK-jalostuskirjassa.
(2) Yli 20 kuukauden ikäiset koirat on kokeiltava samassa ryhmässä, jos niitä on useampi kuin 3
koiraa.
§3
(1) Periaatteessa koirat kokeillaan osasuoritusryhmittäin. Tosin kerhot voivat järjestää sen myös
toisin.
(2) Jos koe järjestetään niin, että yksi ja sama tuomariryhmä kokeilee heille osoitetut koirat kaikissa
osasuorituksissa, saa heillä olla yhden päivän kokeissa korkeintaan kuusi koiraa.
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III. Kokeen järjestäminen
Yleistä
§4
Koirat kokeillaan kaikissa osasuorituksissa yksittäin ja perusteellisesti. Jokaiselle koiralle on
annettava useita mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Kaikki olennaiset yksityiskohdat on mainittava
kritiikissä.
Koesuoritukset
§5
Solms'issa ovat seuraavat koesuoritukset:
1. Peltotyö
nenä
haku
seisonta
työskentely linnulla (fasaani), myös nouto
tai: vasta-ammutun linnun etsiminen ja nouto; koira ei saa nähdä linnun putoavan
tai: linnun laahausjälki
2. Vesityö
hakunouto peitteisessä vesialueessa
karkottava haku sorsalla peitteisessä vesialueessa
3. Laahausjälki nisäkäseläimellä (jänis, kani)
4. Nouto
jänis tai kani
sorsa
peltopyy/fasaani/kyyhky/sorsa
5. Ohjattavuus
6. Tottelevaisuus
7. Työhalu
8. Metsästystapa
ääntely jäljellä, ääntely näköhavainnolla, äänetön, ei todettu.
Peltotyö
§6
(1) Pääpainona on nenän toimivuuden toteaminen, riistan varma ja nopea löytäminen sekä
sulava, kestävä ja säännöllinen haku.
15

Ominaisuuksien arvostelussa on vaadittava (DERBY koiraan verrattuna) enemmän ja on
oletettava parempaa kypsyyttä sekä enemmän kokemusta.
Nenä:
(2) Nenän arvostelu on samanaikaisesti sekä tärkein että vaikein osa kenttätyöstä. Nenää voidaan vain
arvostella epäsuorasti monien erilaisten todisteiden perusteella. Se vaatii tuomareilta erittäin laajaa
kokemusta, sekä olosuhteiden kuten kasvillisuuden, tuulen jne. riittävää huomioonottamista.
Hyvänenäisten koirien työskentelytavassa on silmiin pistävää nenän käyttö. Ne suorastaan
roikkuvat nenällään tuulessa, merkkaavat lyhyesti linnut tai riistanhajun, "pureskelevat" hajun
seistessään, löytävät nopeasti, ottavat kaukaa ja osoittavat selvästi riistan. Mieluummin vaakasuora
kuin alapäinen pääasento on hyvä merkki nenän käytöstä ja siitä voidaan usein myös tehdä
johtopäätöksiä nenän hyvyydestä.
Haku:
Haun täytyy olla nopeahkoa, etenevää, säännöllistä, jatkuvaa ja kestävää, ei missään tapauksessa
kiitävää, epäsäännöllistä, keskittymätöntä eikä näön avulla tapahtuvaa. Haun tavasta täytyy näkyä
nenän käyttö ja halu löytää riistaa. Haussa täytyy arvostella myös maaston ja tuulen hyväksikäyttö,
hyvä peittävyys, oikea kääntyminen tuuleen, oikeaoppinen peitteisen maaston lähestyminen sekä
maasto-olosuhteisiin sopiva vauhti ja etenevä, kestävä laukka. Haun tyylistä voi tehdä arvokkaita
päätelmiä koiran luonteesta, sisäisestä rauhasta ja tasapainosta.
Seisonta:
(4) Koiran täytyy seistä tai maata löytämilleen lymyäville linnuille niin kauan, että ohjaaja tulee
paikalle ja ajaa linnut lentoon tai riista lähtee itsestään lentoon. Seisonnan täytyy olla näyttävä. Lyhyt
merkkaaminen ei riitä. Seisonnaksi lasketaan vain positiivinen seisonta, mikä tarkoittaa seisomista
riistalle. Erittäin hyvään seisontaan kuuluu myös oikeaoppinen etäisyyden arviointi, tarkentaminen,
juoksevan riistan seuraaminen ja pysäyttäminen. Useat tyhjät seisonnat ovat merkki epävarmasta
seisonnasta ja lasketaan virheeksi.
Jos ei ole lintuja, arvostellaan seisonta muille riista-eläimille (jänikselle tai kanille) vastaavasti.
(5) Mahdollisuuksien mukaan pitäisi koiralle ampua lintu, muuten täytyy paukkukestävyyden
toteamiseksi ampua ilmaan haun aikana ilman riistakosketusta. Rauhallisuutta laukauksien aikana ei
merkitä arvosteluun.
(6) Koiran pitää noutaa vasta ammuttu lintu:
a) Linnun nouto arvostellaan, jos koiraa löytää jäljen perusteella haavakon, juoksevan linnun
(fasaani) ja noutaa sen ohjaajalle.
b) Jos koiralla ei ole mahdollisuutta pudotetun linnun noutoon, voidaan hakunouto kokeilla myös
vasta-ammutulla linnulla siten, että koira ei ole nähnyt heitettävän lintua peitteiseen.
Tuomareilla on lupa ottaa kokeiltavaksi toinen koira tässä suorituksessa, jos ensin kokeiltava on
nähnyt linnun putoamisen.
Ohjaajalle on näytettävä suurinpiirtein, mihin lintu putosi. Koira päästetään irti n. 40 m ennen
putoamispaikkaa etsintää varten.
Koiran pitäisi etsiä lähellä ohjaajaa haulikon kantaman sisällä ja sen pitäisi näyttää hallitulla haulla ja
alapäisellä nenän asennolla, että se haluaa löytää pudotetun riistan.
Työ arvostellaan sen mukaan, miten koira suhtautuu tähän tehtävään.
c) Jos a) tai b) ei ole olleet mahdollisia tai koira ei ole löytänyt lintua kohdassa b), niin sille tehdään
laahausjälki (peltopyy, fasaani, kyyhky, sorsa).
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1) Jäljen tekee tuomari myötätuuleen maastoon, jossa on kasvillisuutta. Jäljen pituus on noin 150 m ja
siinä on kaksi loivaa mutkaa. Vierekkäisten jälkien keskinäinen etäisyys täytyy olla joka kohdassa
vähintäin 100 m. Jäljen loppuun maahan pannaan vasta ammuttu lintu, sitä ei piiloteta ja tuomari
kulkee eteenpäin ja piiloutuu niin, että koira ei voi nähdä häntä. Siellä hän irrottaa jäljen tekoon
käytetyn linnun vetonarusta ja panee sen eteensä maahan. Hän ei saa estää koiraa noutamasta tätä
lintua. Koira ei saa nähdä jäljen tekoa. Ohjaaja voi vaatia, että jäljen tekoon käytetty lintu pannaan
jäljen päähän. Jos hän niin haluaa, hänen on ilmoitettava siitä tuomareille etukäteen.
2) Ohjaaja saa kulkea ensimmäiset 20 m koira kytkettynä mukana, sen jälkeen koira on päästettävä
irti ja ohjaajan on pysähdyttävä. Jos koira tule takaisin ilman, että se on löytänyt ja ei aloita omaaloitteisesti uudestaan työskentelyä jäljillä, saa ohjaaja vielä kaksi kertaa ohjata sitä jäljelle. Tässä
tulkitaan kaikki ohjaajan toimet uudeksi yritykseksi saada koira työskentelemään jäljellä.
3) Vaatimuksena on halukas, nopea ja itsenäinen riistan löytäminen sekä nopea tarttuminen ja iloinen
nouto ilman ohjaajan lisävaikutusta. Jälkeä ei arvostella jälkityönä, vaan tässä arvostellaan löytö- ja
noutohalukkuutta ja noutotapaa. Tässä siis ainoastaan arvostellaan koiran suhtautuminen työhön,
haluaako se löytää ja noutaa ja tuoko se riistan ohjaajalle.
4) Koiran nouto kohtien a), b) ja c) mukaan (kuinka koira tarttuu, kantaa ja luovuttaa) arvostellaan
kohdassa "noutotavat" (katso § 9).
(5) Jos koiraa häiritään poikkeuksellisella tavalla jäljen seuraamisen tai noudon aikana, tuomarit
voivat harkintansa mukaan antaa koiralle uuden mahdollisuuden. Tässä tapauksessa ensimmäistä
työtä ei huomioida arvostelussa.
(6) Jos koiraa kokeillaan ensin b) tai c) kohdan mukaan ja se noutaa myöhemmin ohjaajalle pudotetun
linnun hyvänä tai erittäin hyvänä suorituksena, niin lasketaan tämä viimeinen - arvokkaampi - työ
koiran hyväksi.
Vesityö
§7
Seuraavat osasuoritukset kokeillaan tässä järjestyksessä:
Paukunkestävyys ja hakunouto peitteisestä vesialueesta, karkottava haku sorsalla peitteisessä
vesialueessa, noutotavat.
1. Paukunkestävyys
(1) Sorsa heitetään mahdollisimman pitkälle avoveteen ja koiraa kehotetaan noutamaan.
(2) Koiran uidessa sorsaa kohti ammutaan veteen sorsaa kohti haulikolla. Koiran täytyy noutaa sorsa
itsenäisesti.
(3) Koiraa, joka tässä suorituksessa epäonnistuu, ei kokeilla sen enempää vesityössä.
2. Hakunouto peitteisessä vesialueessa
(1) Kokeillaan välittömästi sen jälkeen, kun paukunkestävyys on kokeiltu.
(2) Sitä varten heitetään vasta-ammuttu sorsan peitteiseen niin, ettei koira voi nähdä heittoa eikä
nähdä sorsaa rannalta.
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Sorsan täytyy olla sellaisessa paikassa (saari, vastaranta, kaislikko-alue), että koiraa täytyy ohjata
avoveden yli peitteiseen alueeseen.
(3) Ohjaajalle näytetään n. 30 m päästä sorsasta suurinpiirtein suunta, missä on lintu. Koiran täytyy
itsenäisesti etsiä sorsa ja noutaa ohjaajalle.
(4) Ohjaaja saa tukea koiraa ja ohjata, mutta jatkuva vaikuttaminen koiraan sekä laukaus että
kivenheitto alentavat arvosanaa.
(5) Jos koira ei saa tässä osasuorituksessa vähintäin arvosanaa tyydyttävä, sitä ei kokeilla sen
enempää vesityössä.
3. Sorsan karkottava haku peitteisessä vesialueessa
(1) Sorsa päästetään peitteiseen ilman, että ammutaan laukausta. Koira ei saa nähdä näitä
esivalmisteluja.
(2) Sen jälkeen tuomarit vievät ohjaajan paikkaan, joka on haulikonkantaman etäisyydellä sorsan
istutuspaikasta tai sorsasta ja osoittavat suunnan. Tästä paikasta ohjaaja komentaa koiran etsimään
haavoittunutta.
(3) Koiran täytyy etsiä ja löytää sorsa itsenäisesti, ohjaaja saa ohjata ja tukea koiraa, mutta jatkuva
ohjaaminen alentaa koiran arvosanaa.
(4) Kun koira saa sorsan ajetuksi kaislikosta ja seuraa sitä, ampuu ohjaaja, tai joku muu siihen
tehtävään määrätty henkilö sorsan, jos se on turvallisesti mahdollista.
(5) Koiran täytyy tuoda sorsa itsenäisesti.
(6) Tuomareiden täytyy keskeyttää koiran työskentely, kun he ovat muodostaneet itselleen lopullisen
arvosanan. Näin on meneteltävä myös, vaikka sorsaa ei ole vielä ammuttu.
(7) Koira, joka ei nouda sorsaa ensilöytämisellä itsenäisesti, ei voi läpäistä osasuoritusta.
Tässä tapauksessa lasketaan myös "hakunouto peitteisessä vesialueessa" tai "sorsan karkottaminen
peitteisessä" ei läpäistyiksi.
Sorsa, jonka koira on nähnyt, lasketaan löytyneeksi.
(8) Jos koira löytää sattumalta toisen sorsan, on myös tämä työ arvosteltava.
(9) Tuomarit voivat lopettaa kokeilun, jos he ovat saaneet sen vaikutelman, että koira ei selviä
tehtävästä.
4. Nouto
(1) Oikean arvosanan muodostamiseksi "noutotavat"-osasuorituksessa on kaikki noudon osa-alueet
vesityössä huomioitava.
(2) Jos koira laskee sorsan rannalla maahan ja esim. puistelee itsensä, se voi saada korkeintaan
arvosanan hyvä. Mutta jos koira tarttuu vedessä sorsaan huonosti (esim.: pää-, siipi tai jalkaotteella)
ja korjaa rannalla otteen ilman ravistelua, tuo sen jälkeen, istuu eteen ja luovuttaa oikeaoppisesti, voi
arvosanaa alentaa vain siinä tapauksessa, jos vielä elossa oleva sorsa olisi voinut päästä karkuun.

18

(3) Myöskään ei lasketa virheeksi, jos koira ravistelee itsensä ilman, että sorsa putoaa. On myös
huomioitava, että koira tuo ja luovuttaa oikeaoppisesti.
Turkisriistajälki
§8
(1) Tämä jälki kokeillaan vasta ammutulla jäniksillä tai kanilla. Jälki vedetään avomaastoon,
myötätuuleen 500 askelta pitkäksi ja siihen tehdään kaksi loivaa mutkaa. Jälkien välinen etäisyys
täytyy olla vähintäin 100 m. Jäljenvedossa käytetty tai toinen saman lajin eläin pannaan jäljen päähän
(ei piiloon t. monttuun). Sen jälkeen tuomari jatkaa eteenpäin jäljen suuntaisesti ja menee piiloon,
niin että koira ei voi nähdä tuomaria. Siellä hän irrottaa eläimen vetonarusta ja panee sen eteensä
maahan. Hän ei saa estää koiraa ottamasta tätä eläintä. Koira ei saa nähdä jäljen vetoa. Ohjaaja voi
vaatia, että jälkivedossa käytetty eläin pannaan jäljen päähän. Jos hän sitä haluaa, se täytyy ilmoittaa
tuomarille etukäteen.
(2) Ohjaaja saa kulkea mukana ensimmäiset 50 m koira kytkettynä, sen jälkeen koira on päästettävä
irti ja ohjaajan on pysähdyttävä. Jos koira tulee takaisin ilman, että se on löytänyt eikä aloita omaaloitteisesti uudestaan työskentelyä jäljillä, saa ohjaaja vielä kaksi kertaa ohjata sitä jäljelle. Tässä
tulkitaan kaikki ohjaajan toimet uudeksi yritykseksi saada koira työskentelemään jäljellä.
(3) Vaatimuksena on halukas, nopea ja itsenäinen löytäminen, sekä nopea tarttuminen ja iloinen
nouto ilman ohjaajan lisävaikutusta. Jälkeä ei arvostella jälkityönä, vaan tässä arvostellaan löytö- ja
noutohalukkuutta ja noutotapaa. Tässä siis ainoastaan arvostellaan koiran suhtautuminen työhön,
haluaako se löytää ja noutaa ja tuoko se noutoeläimen ohjaajalle. Häiriötapauksessa pätee sama ohje
kuin kohdassa lintujälki (§6 kohta 7).
(4) Tuonti, kantaminen ja luovuttaminen arvostellaan kohdassa "noutotavat".
Nouto
§9
(1) Noutotapana arvostellaan opetettu tapa tarttua, kantaa ja luovuttaa.
(2) Oikeaoppinen tarttuminen ja kantaminen tapahtuu, kun koira säätelee otteen voimakuutta riistan
painon ja muodon mukaan. Liian voimakas tai liian pehmeä ote on virhe. Pureskelu on virhe ja
mainittava erikseen arvostelussa.
(3) Oikeaoppinen luovuttaminen nähdään, kun koira tulee ohjaajan luo, istuu ilman käskyä tai
yksinkertaisella hiljaisella käskyllä ja pitää rauhallisesti otteen, kunnes ohjaaja tarttuu hätäilemättä
riistaan ja käskee irrottaa.
(4) Kaikki kolme noutosuoritusta (peltopyy/fasaani/kyyhky/sorsa, sorsa ja turkisriista) arvostellaan
erikseen. Näistä numeroista lasketaan keskiarvo. Jos ei tule tasalukua pyöristetään arvosana
turkisriistanoudossa annetun arvosanan suuntaan.
(5) Joka osasuorituksesta täytyy olla tulos olemassa.
(6) Raatelijat, hautaajat ja voimakkaasti pureskelevat tai nyppijät suljetaan kokeista.
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(7) Koira, joka ei tuo löytämäänsä riistaa (lintua ja turkisriista) ensimmäisellä kerralla, suljetaan
myös.
Ohjattavuus
§ 10
Ohjattavuus on hedelmällisen yhteistyön edellytys koiran ja ohjaajan välillä. Koiran hyvä ohjattavuus
näkyy siinä, että koira on halukas pitämään yhteyttä ohjaajaan, on ohjattavissa ja vapaaehtoisesti
asettaa itsensä ohjaajan palvelukseen.
Tottelevaisuus
§ 11
(1) Toisin kuin ohjattavuus tottelevaisuus on koulutuksen tulos, jossa koira alistetaan ohjaajan
tahtoon.
(2) Tottelevaisuus ilman riistakosketusta näkyy, kun koira on ohjattavissa työskentelyn aikana ja että
koira tottelee heti ja halukkaasti ohjaajan käskyjä (suu-, käsi-, tai vihellysmerkein). Se näkyy myös
siinä, että koira on rauhallinen, kun toisia koiria kokeillaan ja osoittaa näin, ettei se halua häiritä
ohjaajaa ja muita metsästäjiä.
(3) Tottelevaisuutta riistalla vaaditaan siten, että koira ei saa lähteä karkottuvien lintujen perään.
Pitkät toistuvat jänisajot, jos ne häiritsevät koiran kokeilua linnuilla, lasketaan virheeksi ja voivat
johtaa sulkemiseen.
(4) Hyvä tottelevaisuus on merkki hyvästä koulutuksesta ja metsästyksen edellytys. Sen takia on
erittäin tärkeää todeta se kokeissa.
Työhalu
§ 12
Työhalu näkyy koiran iloisuudessa ja väsymättömässä innossa, millä se työskentelee. Sitä seurataan
koko kokeen ajan ja arvostellaan sen mukaan.
Työskentely jäniksillä
§ 13
(1) Jos koira esittää, ohjaajan halutessa tai oma-aloitteisesti, erittäin hyvän työsuorituksen
jäniksenjäljillä (koira ei ole nähnyt jänistä), niin merkataan työ Andreas tähdellä, mutta se ei vaikuta
loppu-arvosteluun.
(2) Työskentelyä jäniksenjäljellä ei voi vaatia.
(3) Arvostellaan vain jäljityshalukkuus ja varmuus. Haukku rekisteröidään.
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IV. Arvosteluperusteet
§ 14
(1) Osasuoritukset arvostellaan yleisten ohjeitten § 10:ssä annettujen kriteerien mukaan.
(2) Jos muilla ryhmillä on mahdollisuus arvostella koiran nenä (esim. vesityössä), niin se tieto
annetaan tuomaripalaverissa tuomariryhmälle käytettäväksi "peltotyö"-arvostelussa. Lopullisen nenän
laadun arvostelun suorittaa “peltotyö“-tuomariryhmä ottaen huomioon myös “vesityö“tuomariryhmän arvostelun. Jälkityötä ei käytetä hyväksi.
(3) Ohjattavuuden, tottelevaisuuden ja työhalun arvostelevat kaikki tuomariryhmät ja tuomarien
loppupalaverissa lasketaan siitä keskiarvo. Jos ei tule tasalukua, “peltotyö“- tuomariryhmän numero
on ratkaiseva.
(4) Arvosanan "erinomainen" saa antaa vain pelto- ja vesitöiden osasuorituksista.
(5) Koiria ei panna paremmuusjärjestykseen.
(6) Koirat, jotka suorittavat SOLMS’in menestyksellisesti syntymävuotenaan (jalostusvuosi), saavat
palkinnon jälkeen merkin (J) = nuori (esim. S1 (J)).
§ 15
Palkintojen vähimmäisvaatimukset ovat seuraavat::
Vähimmäisvaatimukset
I. Palkinto

II. palkinto

1. Peltotyö
nenä
4
haku
4
seisonta
4
työ pudotetulla linnulla 3
(peltopyy/fasaani)
tai etsiminen ja nouto
tai linnunjälki (kana/fasaani, kyyhky, sorsa)
2. Vesityö
nouto peitteisestä
3
sorsan karkottava haku
peitteisestä
4
3. Turkisjälki (jänis/kani) 3
4. Noutotavat
jänis/kani
sorsa
3
peltopyy/fasaani/kyyhky/sorsa
5. Ohjattavuus
3
6. Tottelevaisuus
3
7. Työhalu
3

III. palkinto

3
3
3
3

2
2
2
2

3

2

3
3

3
2

2

2

3
3
3

2
2
2

Nämä koesäännöt on vahvistettu LK-liiton vuosikokouksessa 18.maaliskuuta 1995.
Ne astuvat voimaan 1. huhtikuuta 1995.
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Lyhytkarvaliiton johtokunnan päätös
kuultuaan koevaliokunnan selostuksen
Johtokunta on päättänyt seuraavat säännöt:
Metsästyskäyttökoiraliiton uusi "Liiton vesikoe" kuuluu, että koiraa saa kokeilla liittokokeissa vain
kerran vesityössä (poikkeuksena Kansainvälinen jalostuskoe, IKP ja Kleemann), jos se on saanut
vähintäin arvosanan "tyydyttävä". Koska koiramme on eläinsuojelullista syistä osoitettava täysi
toimintakyky vesilintumetsästyksessä ja osoitettava jalostuksellinen laatunsa, LK-liitto on
kiinnostunut siitä, että koirat voivat todistaa täyden toimivuutensa käytännön metsästyksessä
(hakunouto).
Kaikki koirat voivat suorittaa lisäksi menestyksellisesti
"Hakunoudon sorsalla" (VBRE)
Tämän työn voi suorittaa ainoastaan käytännön metsästyksen yhteydessä ja se voi tapahtua vasta kun
koira on läpäissyt Solmsin tai Ikäkausijalostuskokeen tai Syysjalostuskokeen tai
Liitonkäyttökoirakokeen vesityön hyväksyttävästi, tai vesityö elävällä sorsalla kanssa on kyseessä
olevassa liittovaltiossa kielletty.
Kahden tuomarin tuomariryhmä arvostelee työn arvosanoin.
Tästä suorituksesta ilmoitetaan LK-liittoon jalostuskirjaosastolle sitä varten laaditulla kaavakkeella.
Jalostuskirjaosasto laatii todistuksen ja kirjaa saavutukset jalostuskirjaan.
Tämä sääntö tule voimaan 1.syyskuuta 1994
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IKÄJALOSTUSKOE
18. maaliskuutta 1989

(1) Koirille, joilla sairauden takia tai muusta syystä eivät ole voineet osallistua
syysjalostuskokeeseen, on tarjottava mahdollisuus osoittaa metsästystaipumuksensa ja
käyttökelpoisuutensa ikäjalostuskokeessa. Lisäksi ikäjalostuskoe voi toimia aikaisemmin
esitettyjen koirien metsästyksessä saavutetun kypsyyden uudelleen kokeilemisessa, milloin on
erityistä tarvetta mitata koiran ja sen vanhempien jalostusarvoa.
(2) Koesäännöt ovat samat kuin syysjalostuskokeessa -Solms-. Arvostelussa kuitenkin otetaan
huomioon näiden koirien ikä ja suurempi metsästyskokemus. Varsinkin tottelevaisuudelle
asetetaan suuremmat vaatimukset.
(3) Yli kuuden vuoden ikäisiä koiria ei pitäisi kokeilla.
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Kansainvälisen LK-kokeen säännöt (IKP)
21. maaliskuuta 1998
I. Kokeen tarkoitus
§1
(1) Saksan LK-liitto haluaa järjestäessään kansainväliset pelto- ja vesityökokeet
- että LK:n ystävillä Saksassa ja ulkomailla on mahdollisuus saada kuva jalostuksen
asteesta ja koirien tasosta kentällä ja vedessä.
- innostaa jalostajat nostamaan jalostustasoa
- saada metsästäjät ja koiranomistajat sisäistämään hyvä pelto- ja vesityö.
(2) Tällaiset kokeet voivat saavuttaa tavoitteensa vain, jos vaatimukset ovat korkeat. Kokeessa on
syytä esittää vain perusteellisesti koulutettuja koiria, jotka ovat läpäisseet vaadidut esikokeet hyvin
tuloksin ja joilla on riittävä käytännön metsästyskokemus. Vaatimustaso on huomattavasti yli
Solms'in tason.
II. Osallistumisoikeus
§2
(1) Osallistua voivat kaikki Saksassa tai ulkomailla rekisteröidyt koirat, joilla on
1. DERBY’ssä, SOLMS’ssa, Ikäjalostuskokeessa ja Liiton käyttökokeessa vähintäin kaksi 1.
palkintoa.
2. Ulkomuoto vähintäin “erittäin hyvä“.
Solms’in tilalla voi myös olla tulos metsästyskäyttökoiraliiton syysjalostuskokeesta, jos kaikissa
osasuorituksissa on sellaiset tulokset (erittäin hyvät suoritukset = 9-11 pistettä), jotka vastaavat
SOLMS'ssa 1. palkintoa.
Koirilla, jotka ovat suorittaneet kokeet (SOLMS, Ikäkausijalostuskoe (AZP), Syysjalostuskoe (HZP)
ja Liitonkäyttökoe (VGP)) poikkeussääntöjen takia ilman vesityön osasuoritusta "sorsan karkottava
haku peitteisessä vesialueessa", tai niillä on tässä työssä huonompi arvosana kuin erittäin hyvä, on
oltava lisäksi suorituksessa "hakunouto"(VBRE) arvosana erittäin hyvä. Koirat, joilla on todettu
paukkuarkuutta edellisissä kokeissa tai muita luonnevikoja ja joilla on sellaisia virheitä, jotka
johtavat jalostuskieltoon, eivät saa osallistua.
(2) Ulkomaisia koiria koskevat samat vaatimukset.
(3) Vaatimukset täytyy täyttää ennen ilmoittautumista.
(4) Ilmoittaminen tapahtuu kerhojen kautta ilmoituspäivään mennessä.
(5) Jos rajoitukset ovat välttämättömiä, päättää niistä koetoimikunta ja ilmoittaa niistä ilmoituksessa.
III. Kokeen järjestäminen
§3
(1) Koe järjestetään syksyllä, mahdollisuuksien mukaan syyskuussa.
(2) Liitto varmistaa, että valitaan vain sellaiset metsästysalueet, joissa on hyvä riistakanta.
(3) Liiton puheenjohtaja nimeää koepäällikön. Kerhot nimeävät omasta piiristään tuomarit. On
käytettävä vain tuomareita, joilla on monivuotinen kokemus. Lopullisen nimeämisen suorittaa liiton
puheenjohtaja yhteistyössä koepäällikön kanssa.
24

(4) Ulkomuotoarvostelun suorittaa vähintäin kolmesta ulkomuototuomarista koostuva tuomariryhmä
ennen koetta.
IV. Kokeen osasuoritukset ja arvosteluperusteet.
Yleistä
§4
(1) Koirat voidaan kokeilla niin, että tuomariryhmä arvostelee koiraryhmän kaikki osasuoritukset tai
"pelto" ja "vesityössä" on eri tuomariryhmä. Jos käytetään erillisiä tuomariryhmiä, niin tuomariryhmä
"peltotyö" antaa arvosanan nenästä ja tottelevaisuudesta ottaen myös huomioon tuomariryhmän
"vesityö" näkemykset.
(2) Kokeessa on kertoimet ja kertomalla niillä arvosanat saadaan arvostelupisteet.
(3) Kokeessa on seuraavat osasuoritukset:
Peltotyö
nenä
kerroin 6
haku
kerroin 5
seisonta
kerroin 5
Vesityö
sorsan karkottava haku peitteisestä
kerroin 5
Nouto
a) peltopyy/fasaani tai lintu peitteisestä
kerroin 3
b) sorsa
kerroin 3
Tottelevaisuus
a) ilman riistakosketusta ja yhteistyö ohjaajan kanssa
kerroin 3
b) riistakosketuksella
kerroin 4
Peltotyö
§5
Kentällä koiraa kokeillaan vähintään kaksi kertaa vähintään 15 min. ajan. Tavoitteena on saada
koiralle useita riistakosketuksia, jotta koiran suoritukset pystytään arvostelemaan mahdollisista
sattumista huolimatta.
Nenä:
(2) Nenän arvostelu on samanaikaisesti tärkein ja vaikein osa kenttätyöstä. Nenää voidaan arvostella
ainoastaan epäsuorasti monien erilaisten todisteiden perusteella. Se vaatii tuomareilta erittäin laajaa
kokemusta, sekä olosuhteiden kuten kasvillisuuden, tuulen jne riittävää huomioon ottamista.
Hyvänenäisten koirien työskentelytavassa on silmiin pistävää nenän käyttö. Ne suorastaan roikkuvat
nenällään tuulessa, merkkaavat lyhyesti linnut tai riistanhajun, "pureskelevat" hajun seistessään,
löytävät nopeasti, ottavat kaukaa ja osoittavat selvästi riistan. Mieluummin vaakasuora kuin alapäinen
päänasento on merkki hyvästä nenänkäytöstä ja siitä voidaan usein myös tehdä johtopäätöksiä nenän
hyvyydestä.
Haku:
(3) Haun täytyy olla nopeahkoa, eteenpäinvievää, säännöllistä, jatkuvaa ja kestävää, ei missään
tapauksessa kiitävää, epäsäännöllistä, keskittymätöntä eikä näön avulla tapahtuvaa. Haun tavasta
täytyy näkyä nenän käyttö ja pyrkimys löytää riistaa. Haku arvostellaan muuten sitä korkeammalle,
mitä paremmin se sopeutuu maaston, kasvuston ja tuulen mukaan sekä miten siitä näkyy järkevä
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metsästyskäyttäytyminen. Hyvä maaston käyttö, oikeaoppinen peitteisen maaston lähestyminen,
oikea kääntyminen tuuleen ovat yhtä tärkeitä haun arvostelussa kuin maasto-olosuhteisiin sopiva
vauhti ja sujuva, eteenpäinvievä, kestävä laukka.
Seisonta ja riistan pysäyttäminen:
(4) Koiran täytyy löytää lymyävät linnut, seistä tai maata niin kauan, kuin ohjaaja tulee paikalle ja
ajaa linnut lentoon tai riista karkkoaa itsestään. Seisonnan täytyy olla näyttävä. Lyhyt merkkaaminen
ei riitä. Seisonnaksi lasketaan vain positiivinen seisominen, mikä tarkoittaa seisomista riistalle. Useat
tyhjät seisonnat ovat merkki epävarmuudesta ja on laskettava virheeksi. Jos ei ole lintuja, arvostellaan
seisonta muille riista-eläimille vastaavasti.
(5) Jos koira löytää tuoreet jäljet tai riista juoksee edellä, niin sen on osoitettava, että se rauhallisella
seurannalla tai määrätietoisesti kiertämällä pystyy löytämään riistan ja naulaamaan sen paikalleen.
Lyhytkarvaisen hieno toiminta tulee näkyviin varsinkin sellaisessa erikoistilanteessa. Säestäminen ja
yhteisseisominen todetaan mielellään, mutta sitä ei arvostella osasuorituksena. Parihaussa täytyy
toisen koiran seisonnalle tuleva koira olla ohjattavissa ääni- ja käsimerkein.
Koiran metsästyskäyttäytymisen selvittämiseksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan
metsästystapahtuma pellolla.
Parihaku:
(6) Kokeen voi läpiviedä myös parihaussa koemaaston niin salliessa. Koepäällikön päätettävissä.
Vesityö
§6
Sorsan karkottava haku peitteisessä vesialueessa
(1) Koira käsketään etsimään vesistöön, jossa on vähintäin yksi lento rajoiteinen sorsa.
(2) Koiran pitäisi löytää sorsa itsenäisesti. On olennaista, että se käyttää nenäänsä oikein ja löytää
sorsan peitteisestä tai sen uintijäljet. Koiran on todistettava, että sillä on kovuutta, kestävyyttä ja
vesityöintoa.
(3) Ohjaaja saa ohjata ja tukea koiraa, mutta jatkuva vaikuttaminen koiraan alentaa arvosanaa.
(4) Niin pian kuin koira saa sorsan ajetuksi kaislikosta ja seuraa sitä, ohjaaja ampuu sorsan tai joku
muu siihen tehtävään määrätty henkilö, jos se on turvallisesti mahdollista.
(5) Koiran täytyy noutaa ammuttu sorsa itsenäisesti.
(6) Koira, joka ei nouda sorsaa ensilöytämällä ja itsenäisesti, ei voi läpäistä osasuoritusta. Sorsa,
jonka koira on nähnyt, lasketaan löytyneeksi.
(7) Tuomareiden täytyy keskeyttää koiran työskentely, kun he ovat muodostaneet itselleen lopullisen
arvosanan. Näin on tehtävä silloinkin, kun koira ei ole saanut ajettu sorsaa kaislikosta.
(8) Jos koiralla ei ole ollut mahdollisuuta noutaa sen eteen ammuttua sorsaa, heitetään sorsa
asvoveteen ja koiraan täytyy noutaa se. Sorsa kohti ammutaan veteen laukaus, mutta vasta kun koira
on uimassa.
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Nouto
§7
(1) Linturiistan nouto arvostellaan sekä kenttä- että vesityössä.
(2) Jos ohjaajalla ei ole mahdollisuutta ampua koiralleen peltopyytä tai fasaania, niin heitetään lintu hätätapauksessa sorsa tai kyyhky - peitteiseen. Koiran on etsittävä tämä lintu ja noudettava.
Ohjaajalle, joka ei ole saanut nähdä heittoa, näytetään suurinpiirtein paikka, mihin lintu on pudonnut.
Vähintäin 40 m etäisyydellä putoamispaikasta päästetään koira irti ja käsketään hakunoutaa. Ohjaaja
saa kulkea mukana risteilevän koiran takana. Tuomarien on huomioitava, että ohjaaja käyttäytyy
metsästyksellisesti oikein.
(3) Noudossa arvostellaan suorituksesta tarttuminen, kantaminen ja luovuttaminen. Oikeaoppinen
tarttuminen ja kantaminen nähdään silloin, kun koira säätelee otteen voimakuutta riistan painon ja
muodon mukaan. Liian voimakas tai liian pehmeä ote on virhe. Pureskelu on virhe ja mainittava
erikseen arvostelussa.
Oikeaoppinen luovuttaminen nähdään silloin, kun koira tulee ohjaajan luo ja istuu ilman käskyä tai
yksinkertaisella hiljaisella käskyllä ja pitää rauhallisesti niin kauan, kunnes ohjaaja tarttuu
hätäilemättä lintuun ja ottaa sen.
(4) Jos koira on vedessä ottanut sorsan huonosti suuhunsa ja korjaa otteen ilman käskyä, sitä ei
lasketa virheeksi.
(5) Raatelijat, hautaajat ja voimakkaasti pureskelevat tai nyppijät suljetaan kokeista.
Tottelevaisuus
§8
1.Tottelevaisuus riistalla
(1) Tämä osasuoritus sisältää tottelevaisuuden riistakosketuksessa (linnut, jäniseläimet), sekä
paukkurauhallisuuden. Lintujen karkotessa koiran on ilman käskyä oltava lähtemättä perään, kun
lintua ei ole pudotettu. Vihellys- tai suukomennolla täytyy pystyä estämään, ettei koira lähde
jänisajoon.
(2) Virheeksi ei katsota, jos koira näkee linnun putoavan ja lähtee paukkunoutoon. Jos lintu ei putoa,
tai koira ei voi nähdä linnun putoavan, sen pitää pysyä ilman käskyä paikallaan, kunnes se saa käskyn
jatkaa hakua tai tulla luokse.
(3) Koirat, jotka eivät tottele ohjaajaa kahdessa jänisajossa, eivät voi läpäistä koetta.
2.Tottelevaisuus ilman riistakosketusta.
(1) Tottelevaisuus ilman riistakosketusta näkyy silloin, kun koira on ohjattavissa ja tottelee ohjaajaa
(suu-, vihellys- ja käsimerkeillä) heti ja halukkaasti. Tottelevainen koira keskeyttää
hernepillivihellyksellä tai muulla erikoisella käskyllä työnsä tai jatkaa toiseen osoitettuun suuntaan.
(2) Toivottu yhteistyö näkyy silloin, kun koira aina halukkaasti palvelee ohjaajaa, pitää yhteyttä ja
ottaa ohjeita vastaan. Yhteistyö arvostetaan sitä korkeammalle, mitä paremmin siitä saa kuvan
äänettömästä, hiotusta, harjoitellusta ryhmätyöstä.
V. Vähimmäisvaatimukset ja minimipisteet.
(1) Palkintoon vaaditaan vähintäin arvosana “hyvä“ kaikissa osasuorituksissa ja ulkomuotoarvosana
"erittäin hyvä". Koirat, joilla on alempi ulkomuoto-arvosana, mutta muuten tarvittavat suoritukset,
saavat merkinnän “pätevä......palkintoon“.
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(2) Vähimmäispistemäärät:
I. palkinto
kerroin arvosana pistemäärä
1.Peltotyö
nenä
haku
seisonta ja pysäyttäminen

II. palkinto
arvosana pistemäärä

6
5
5

4
4
4

24
20
20

3
3
3

18
15
15

2. Vesityö
sorsan karkottava haku peitteisestä 5

4

20

3

15

3. Noutotavat
a) peltopyy/fasaani/ tai lintu
peitteisestä
b) sorsa

3
3

3
3

9
3

3
3

9
9

4. Tottelevaisuus
tottelevaisuus ilman riistakosketusta
ja yhteistyö ohjaajan kanssa
3
tottelevaisuus riistalla
4

3
3

9
12

3
3

9
12

Vähimmäispistemäärä

123

Maksimipistemäärä

136

102

VI. Näytöshaku
Osallistujille ja katsojille järjestetään näytöshaku, jotta ne voivat muodostaa kuvan jalostusasteesta ja
koirien tasosta.
Tässä esitetyt suoritukset eivät vaikuta arvosanaan.
VII. Vastalause
Ainoastaan ohjaajalla, jonka koira osallistuu kokeeseen, on oikeus vastalauseeseen.
Vastalausemenettely on määritelty yleisen ohjeen 20 § :ssä.
VIII. Korvaukset
Tuomarit saavat korvaukset seuralta, joka on heidät nimittänyt; jos liitto on nimittänyt heidät, he
saavat korvaukset liitosta.
Nämä koesäännöt on vahvistettu LK-liiton vuosikokouksessa 18.maaliskuuta 1995.
Ne astuvat voimaan 1. huhtikuuta 1998
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Dr.Kleemann jalostuskokeen koesäännöt
21. maaliskuuta 1998
I. kokeen tarkoitus
§1
(1)Saksan LK-liitto kokeilee valintakokeessa esitetyt jalostuksellisesti erittäin tärkeät urokset ja
nartut, jotka ovat eri jalostusalueilta:
a) selvittääkseen jalostusta varten erityisen sopivia uroksia ja narttuja
b) saadakseen yleiskuvan LK-jalostuksen tilasta
c) kannustaakseen jalostajia yrittämään kovemmin
Koirilla pitää olla tasaiset, erittäin hyvät suoritukset aikaisemmissa kokeissa ja käytännössä, sekä
osoitettu kovuus, tiukkuus ja hyvä luonne.
(2) Tämä koe täyttää tarkoituksensa ainoastaan silloin, jos sen vaatimustaso on huomattavasti
kovempi kuin yleensä jalostus- ja käyttökokeissa.
II. Pääsyvaatimukset
§2
(1) Kaikki koirat, jotka ovat rekisteröidyt LK:n jalostuskirjaan ja täyttävät seuraavat edellytykset,
saavat osallistua.
Koirien vaatimukset:
a) "DERBY":ssa, "SOLMS":ssa tai ikäjalostuskokeessa "AZP" täytyy olla vähintäin kaksi 1.
palkintoa, mitkä kokeet on saanut uusia kerran. DERBY yksin ei riitä, mutta se on välttämätön;
b) liiton käyttökokeessa (VGP) 1. palkinto;
c) ulkomuoto vähintäin "erittäin hyvä" avoimessa luokassa;
d) ovat osoittaneet kovuutta käytännön metsästyksessä;
e) ovat läpäisseet liiton verijälkikokeen tai haavakonetsintäkokeen;
Vaatimusten täytyy olla täytetyt ilmoituspäivään mennessä.
Koirilla, jotka ovat suorittaneet kokeet (SOLMS, Ikäkausijalostuskoe, Syysjalostuskoe ja Liiton
käyttökoe) poikkeussäännön mukaan ilman vesityön osasuoritusta "sorsan karkottava haku
peitteisessä vesialueessa", tai niillä on tässä työssä huonompi arvosana kuin “erittäin hyvä“, pitää
lisäksi olla suorituksessa "hakunouto" (VRBE) arvosana “erittäin hyvä“.
(2) Koirat, joilla on todettu paukkuarkuutta edellisissä kokeissa tai muita luonnevikoja, eivät saa
osallistua.
(3) Ulkomaiset koirat, jotka ovat rekisteröidyt tunnustetuissa ulkolaisissa jalostuskirjoissa, voivat
osallistua johtokunnan päätöksellä, jos ne täyttävät kohdassa (1) vaaditut tai vastaavat edellytykset.
Tässä pitää käyttää tiukoja kriteereitä.
(4) Ilmoittautuminen tapahtuu alueen kerhon kautta ja sisältää seuraavat paperit:
- rekisteriote
- kaikkien kokeiden arvostelulomakkeet, joissa koira on ollut mukana
- todistus, että koira on HD-vapaa
- lyhyt selostus kerhon jalostusneuvojalta, josta käy selville koiran linja,
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-.vanhempien ja sisarusten sekä mahdollisesti jälkiläisten saavutukset ja mahdolliset puuteet
suvussa.
- ilmoitusmaksun kuitti.
(5) Osallistumisoikeutta ei ole olemassa. Liitto päättää osallistujista.
III. Kokeen läpivienti
§3
(1) Dr. Kleemann jalostusvalintakoe järjestetään mahdollisuuksien mukaan keväällä. Koe voidaan
tarvittaessa järjestää jaettuna peltokokeeksi ja vesikokeeksi. Ajankohta päätetään vähintäin vuotta
etukäteen.
(2) Liitto huolehtii, että valitaan vain sellaiset metsästysalueet, joissa on hyvä riistakanta ja
muutenkin täyttävät vaatimukset.
(3) Liiton puheenjohtaja nimittää koepäällikön. Kerhot valitsevat tuomarit omalta seudultaan. Kenttäja ulkomuototuomareiden lopullisen nimeämisen suorittaa kerho.
(4) Kokeissa käsittää kolme osaa:
1. Esittely, arvostelu ja taustojen selvittely kehässä.
2. Kokeilu kentällä ja vedessä
3. Kokeen läpäisseitten koirien esittely
IV. Kokeen läpivienti
Osa 1: Esittely kehässä
§4
(1) Kehässä esitellään ulkomuotoarvostelun lisäksi esivanhempien tausta, verilinjat ja saavutukset
kokeissa ja jalostuksessa. Lyhennelmä tästä julkistetaan kritiikin lisäksi LK-lehdessä.
(2) Koirat, jotka eivät saa koepäivänä ulkomuotoarvostelussa arvosana "erittäin hyvä", eivät saa
osallistua kokeeseen.
Osa 2: Kokeilu pellolla ja vedessä
§5
Osasuoritukset ja arvosteluperusteet
(1) Koirat voidaan kokeilla niin, että tuomariryhmä arvostelee koiraryhmän kaikki osasuoritukset tai
"pelto" ja "vesityössä" on eri tuomariryhmä. Jos käytetään erillisiä tuomariryhmiä, niin tuomariryhmä
"peltotyö" antaa arvosanan nenästä ja tottelevaisuudesta ottaen myös huomioon tuomariryhmän
"vesityö" näkemykset. Urokset ja nartut arvostellaan erikseen kentällä ja vesityössä.
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(2) Koirat kokeillaan korkeinta vaatimustasoa edellyttäen seuraavissa osa-alueissa ja vaaditaan
seuraavat vähimmäisvaatimukset:
a) Peltotyö
nenä
haku
seisonta, jäljittäminen, naulaaminen
ja käyttäytyminen riistalla
b) vesityö
peitteisen vesialueen karkottava haku ilman sorsaa
sorsan karkottava haku peitteisessä vesialueessa
c) nouto
ammutun sorsan nouto
ammutun peltopyyn tai fasaanin nouto
d) tottelevaisuus
tottelevaisuus riistalla, rauhallisuus laukauksen aikana
tottelevaisuus ilman riistaa ja yhteistyö ohjaajan kanssa

vähimmäisarvosana
arvosana 4
arvosana 4
arvosana4
arvosana 4
arvosana 4
arvosana 3
arvosana 3
arvosana 3
arvosana 4

Peltopyyn tai fasaanin nouto arvostellaan vain, jos koiralle ammutaan riistaa.
(3) Nenä, tottelevaisuus ja yhteistyö osasuoritusten arvosteluista tuomariryhmien täytyy sopia
keskenään. Epäselvissä tapauksissa ratkaisee tuomariryhmän "kenttätyö"-tuomariryhmän arvostelu.
Peltotyö
§6
a) Yleensä
(1) Pellolla koiralla on vähintäin vähintään neljä 15 min. hakuerää, mikäli ei ole vielä selläisiä asioira
ilmenyt jonka perusteella koira ei voi läpäistä kokeen. Tavoitteena on saada koiralle useita
riistakosketuksia, jotta pystytään varmasti arvostelemaan koiran suoritukset.
(2) Koe voidaan järjestää yksittäishakuna, parihakuna tai molempina niinkuin olosuhteet sallivat.
b) Osasuoritukset
1. Nenä
(1) Nenää voidaan arvostella pääasiassa vain epäsuorasti monien erilaisten huomioiden perusteella.
Se vaati tuomareilta erittäin laajaa kokemusta, sekä olosuhteiden kuten kasvillisuuden, tuulen jne
riittävää huomioonottamista.
(2) Hyvänenäisten koirien työskentelytavassa on silmiin pistävää nenän käyttö. Ne suorastaan
roikkuvat nenällään tuulessa, merkkaavat lyhyesti linnut tai riistanhajun, "pureskelevat" hajun
seistessään, löytävät nopeasti, ottavat kaukaa ja näyttävät selvästi riistan. Mieluummin vaakasuora
kuin alapäinen pääasento on merkki hyvästä nenänkäytöstä ja siitä voidaan myös päätellä nenän
hyvyyttä.
2. Haku:
Haun täytyy olla nopeahkoa, eteenpäinvievää, säännöllistä, jatkuvaa ja kestävää, ei missään
tapauksessa kiitävää, epäsäännöllistä, keskittymätöntä eikä näön avulla tapahtuvaa. Haun tavasta
täytyy näkyä nenän käyttö ja pyrkimys löytää riistaa. Haku arvostellaan muuten sitä korkeammalle,
mitä paremmin se sopeutuu maaston, kasvuston ja tuulen mukaan sekä miten siitä näkyy järkevä
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metsästyskäyttäytyminen, Hyvä maaston käyttö, oikeaoppinen peitteisen maaston lähestyminen,
oikea kääntyminen tuuleen ovat yhtä tärkeitä haun arvostelussa kuin maasto-olosuhteisiin sopiva
vauhti ja sujuva, eteenpäinvievä, kestävä laukka.
3. Seisonta, seuraaminen, riistan pysäyttäminen ja käyttäytyminen riistalla
(1) Koiran täytyy löytää lymyävät linnut, seistä tai maata niin kauan kuin ohjaaja tulee paikalle ja ajaa
linnut lentoon tai riista karkkoaa itsestään. Lyhyt merkkaaminen ei riitä. Seisonnaksi lasketaan vain
positiivinen seisominen, mikä tarkoittaa seisomista riistalle. Useat tyhjät seisonnat ovat merkki
epävarmuudesta ja on laskettava virheeksi.
(2) Jos koira löytää tuoreet jäljet tai riista juoksee, niin sen on osoitettava, että se rauhallisesti
seuraamalla tai kiertämällä pystyy löytämään riistan ja naulaamaan sen paikalleen.
(3) Hieno toiminta on merkkinä lyhytkarvaisen hyvästä kenttätyöstä ja pitäisi olla odotettavissa
etenkin parhailta jalostuskoiriltamme. Sama koskee myös säestämistä ja yhteisseisomista. Parihaussa
täytyy toisen koiran seisonnalle tuleva koira olla ohjattavissa ääni- ja käsimerkein.
Vesityö
§7
1. Karkottava haku ilman sorsaa peitteisessä vesialueessa
(1) Koiran pitää mennä käskystä ilman lisävaikutteita veteen ja etsiä peitteisen alueen läpi. Työn pitää
kestää 5-10 min.
(2) Koiran pitäisi haussaan ilman sorsaa osoittaa kovuutta, vesityöhalukkuutta ja samanaikaisesti, että
se on ohjattavissa.
(3) Työ on siitä arvokkaampi, mitä vähemmän tukea ohjaajan taholta koira tarvitsee ja mitä
perustellisemmin se etsii sille osoitetun alueen.
2. Sorsan karkottava haku peitteisessä vesialueessa
(1) Kun sorsa päästetään kaislikkoon, koira ei saa nähdä toimitusta. Sen jälkeen koira päästetään irti
etäämmällä istutuspaikasta ja käsketään hakea.
(2) Koiran pitää löytää sorsa itsenäisesti. On olennaista, että se käyttää nenäänsä oikein ja löytää
sorsan tai sen uintijäljet peitteisestä. Koiran on todistettava, että sillä on kovuutta, kestävyyttä ja
vesityöintoa. Sen täytyy olla ohjatavissa n. 30m vastarannalle.
(3) Ohjaaja saa ohjata ja tukea koiraa, mutta jatkuva vaikuttaminen koiraan alentaa arvosanaa.
(4) Kun koira saa ajetuksi sorsan kaislikosta ja seuraa sitä, ampuu ohjaaja, tai joku muu siihen
tehtävään määrätty henkilö sorsan, jos se on turvallisesti mahdollista. Koira joka ei saa arvosana 4 ei
kokeilla elävällä sorsalla.
(5) Koiran täytyy noutaa ammuttu sorsa itsenäisesti.
(6) Koira, joka ei nouda sorsaa ensilöytämällä itsenäisesti, ei voi läpäistä osasuoritusta. Sorsa, jonka
koira on nähnyt, lasketaan löytyneeksi.
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(7)Tuomareiden täytyy keskeyttää koiran työskentely, kun he ovat muodostaneet itselleen lopullisen
arvosanan. Näin on meneteltävä, vaikka koira ei olisi saanut ajetuksi sorsaa peitteisestä.
(8) Jos koiralla ei ole ollut mahdollisuuta noutaa sen eteen ammuttua sorsaa, heitetään sorsa
asvoveteen ja koiraan täytyy noutaa se. Sorsa kohti ammutaan veteen laukaus, mutta vasta kun koira
on uimassa.
Nouto
§8
1. Ammutun sorsan nouto.
(1) Koiran on noudettava ammuttu sorsa oikeaoppisesti. Tässä on arvosteltava myös noutotapa eli se
tapa, millä koira tarttuu, kantaa ja luovuttaa riistan. Oikeaoppiseksi tarttuminen ja kantaminen
todetaan silloin, kun koira säätelee otteen voimakuutta riistan painon ja muodon mukaan. Virheeksi
lasketaan sekä liian voimakas kuin myös liian epävarma tarttuminen, ote ja kantaminen. Pureskelu
on virhe ja mainittava erikseen arvostelussa.
Oikeaoppinen luovuttaminen nähdään silloin, kun koira tuo noutamansa riistan ohjaajan luo ja ilman
käskyä tai yhdellä hiljaisella käskyllä istuu ja pitää rauhallisesti niin kauan, kunnes ohjaaja tarttuu
hätäilemättä ja ottaa sorsan siltä.
(2) Vedessä tehdyn huonon otteen parantamista ei lasketa virheeksi.
(3) Raatelijat, hautaajat ja voimakkaasti pureskelevat tai nyppijät suljetaan kokeesta.
2. Ammutun peltopyyn (fasaanin) nouto.
Jos koe järjestetään syksyllä ja näin ollen on mahdollista ampua lintu, niin koiran on tuotava ammuttu
lintu oikeaoppisesti.
Noutotavoissa pätevät samat säännöt kuin sorsan noudossa.
Tottelevaisuus
§9
1.Tottelevaisuus riistalla, paukkurauhallisuus
(1) Tämä osasuoritus sisältää tottelevaisuuden riistalla (linnut, jäniseläimet), sekä
paukkurauhallisuuden. Lintujen karkotessa koiran on ilman käskyä oltava lähtemättä perään, kun
lintua ei ole pudotettu. Vihellys- tai suukomennolla täytyy pystyä estämään koira lähtemästä
jänisajoon.
(2) Virheeksi ei katsota, jos koira näkee linnun putoavan ja lähtee paukkunoutoon. Jos lintu ei ole
pudonnut, tai koira ei ole voinut nähdä linnun putoavan, sen pitää pysyä ilman käskyä paikallaan,
kunnes se saa käskyn tulla luokse tai jatkaa hakua. Paikallaan pysyminen voidaan testata myös
näkösällä olevilla jäniksillä ja kaneilla. Ohjaajan voimakas koiran painostaminen laske arvosanaa.
(3) Koirat, jotka eivät tottele ohjaajaa kahdessa jänisajossa, eivät voi läpäistä koetta.
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2.Tottelevaisuus ilman riistakosketusta ja yhteistyö ohjaajan kanssa
(1) Tottelevaisuus ilman riistakosketusta todetaan silloin, kun koira on ohjattavissa ja tottelee
ohjaajaa (suu-, vihellys- ja käsimerkeillä) heti ja halukkaasti. Tottelevainen koira keskeyttää
hernepillivihellyksellä tai muulla erikoisella käskyllä työnsä tai jatkaa osoitettuun toiseen suuntaan.
(2) Toivottu yhteistyö näkyy, kun koira on aina halukas palvelemaan ohjaajaa, pitää yhteyttä ja ottaa
ohjeita vastaan. Yhteistyötä arvostetaan korkeammalle, jos se antaa kuvan äänettömästä, hiotusta,
harjoitellusta ryhmätyöstä.
Osa 3: Menestyneiden koirien esittely
§ 10
(1) Jos katsojien, tai jalostajien informaatio vaatii, voidaan kokeen loputtua esitellä kaikki kokeen
läpäisseet koirat vielä parihaussa tai muuten sopivalla tavalla. Tässä näytetyt suoritukset eivät enää
vaikuta arvosanaan.
(2) Jos näytöshaku toimeenpannaan, pitäisi alueella olla hyvä riistakanta, että koirat voivat riistalla
osoittaa kykynsä sisältäen myös säestämisen ja yhteisseisomisen.
LK-voittaja
§ 11
Titteli LK-voittaja (KS) LK-liiton korkeimpana tunnustuksena myönnetään niille uroksille ja
nartuille, jotka ovat hyväksyttävästi läpäisseet Dr. Kleemann jalostusvalintakokeen.
VII. Vastalause
§ 12
Ainoastaan ohjaajalla, jonka koira osallistuu kokeeseen, on oikeus vastalauseeseen.
Vastalausemenettelystä on määritelty yleisen ohjeen 20 §:ssä.
VIII. Korvaukset
§ 13
Tuomarit saavat korvaukset seuralta, joka on heidät nimittänyt. Jos liitto on nimittänyt heidät, he
saavat korvaukset liitosta.
Nämä koesäännöt on vahvistettu LK-liiton vuosikokouksessa 21.maaliskuuta 1998.
Ne astuvat voimaan 1. huhtikuuta 1998.
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Jalostusnäyttelysäännöt
19. maaliskuuta 1988
Ulkomuototuomareiden nimeäminen
1. Ulkomuototuomarit lyhytkarvaisia saksanseisojia varten nimittää LK-liitto.
2. Johtokunta voi liittoon kuuluvan kerhon esityksestä nimetä tuomariksi ehdokkaan, jos tämä
a) todistaa, että on vähintäin kuudessa liiton tai sen seurojen järjestämässä jalostusnäyttelyssä
toiminut ulkomuototuomarikokelaana tunnetun ulkomuototuomarin alaisuudessa,
b) osallistunut ulkomuototuomariseminaariin,
c) on todistanut liiton nimeämän komission edessä omaavansa riittävästi asiantuntemusta ja
kykenevänsä antamaan tarkan suullisen ja kirjallisen arvostelun.
3. Kokelasaika kestää vähintäin 2 vuotta
4. Nimeäminen ei ole mitenkään itsestäänselvyys.
5. Nimeämisestä ilmoitetaan LK-lehdessä.
6. Nimeäminen voidaan peruuttaa, jos tuomari on ilmeisesti väärinkäyttänyt asemaansa ja toiminut
LK:ta vahingoittavasti. Myös peruuttaminen ilmoitetaan LK-lehdessä.
Lisäys 2. a)
Tuomariharjoittelu tapahtuu vähintäin kolmelle tuomarille. Tuomarin on huolehdittava, että kokelas
koearvostelee riittävästi oikean arvostelun löytämiseksi. Tuomarilla ei saa olla samanaikaisesti
enempää kuin kaksi kokelasta.
Lisäys 2. b)
Liitto järjestää tarvittaessa vähintäin joka toinen vuosi ulkomuototuomarikokelaille seminaarin, joka
on kokopäiväinen ja jonka pitää liiton jalostusneuvoja ja/tai liiton nimeämät asiantuntijat. Seminaarin
aiheina ovat ulkomuototuomarille tärkeiden asioiden perusteellinen esittely tai läpikäyminen (koiran
anatomia, arvostelukriteerit jne.) sopivaa kirjallisuutta, kuva- ja muuta havaintomateriaalia käyttäen.
Lisäys 2c)
Tämä lisäys on kaksiosainen:
1. kokelaan pitää suullisesti todistaa komission edessä, että hänellä on tarvittava asiantuntemus;
2. kokelaan pitää käytännössä todistaa, että hän kykenee arvostelemaan oikein ja myös pukemaan
sen sanoiksi.
Jalostusnäyttelyn järjestäminen
1.
LK-liittoon kuuluvilla seuroilla on velvollisuus järjestää joka toinen vuosi jalostusnäyttely.
Useammat seurat voivat järjestää sen yhdessä.
2.
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Jalostusnäyttelyn tarkoitus on arvostella ulkomuoto jalostussäännön §:ssä 3b määrätyn
ulkomuotomääritelmän mukaan ja lisäksi todeta jalostuskelvollisuus tai kelpaamattomuus.
Mikäli esitettävä koira on suorittanut hyväksyttävästi taipumus- tai suorituskokeen, merkitään
jalostuskelpoisuus tai kelpaamattomuus rekisteriotteen etusivuille.
Koirat, joilla ei vielä ole koesuorituksia, saavat jalostusnäyttelyn arvostelusta todistuksen, joka on
toimitettava seuran puheenjohtajalle, kun on saatu koesuoritus. Sen jälkeen merkitään molemmista
saadut tulokset rekisterikirjaan.
3.
a) Joka vuosi liitto julkaisee ulkomuototuomarilistan vuosikokouksen jälkeen ensimmäisessä LKlehdessä.
b) Ei ole sallittua, että ulkomuototuomari arvostelee jalostusnäyttelyssä kasvattamansa tai tämän
jälkeläisen ensimmäisessä sukupolvessa. Tämä koskee myös hankittuja koiria.
c) Tämän lisäksi tuomarin ei pidä arvostella, jos hän katsoo olevansa esteellinen henkilökohtaisista
syistä. Omistaja, haltija tai ohjaaja eivät voi vaatia, että tuomari ei saa arvostella heidän koiraansa.
4.
Koiran ulkomuotoarvostelun ja jalostuskelpoisuuden määrittämisen tekee ulkomuotomääritelmän ja
liiton jalostusmääräysten mukaisesti yksi tai kolme tuomaria (tuomariryhmä), jotka nimeää liiton
puheenjohtaja, mikäli liitto järjestää näyttelyn ja seuran puheenjohtaja, jos näyttelyn järjestää seura.
Vastaavasti tapahtuu myös näyttelypäällikön nimeäminen.
Suosituksena on kolmen tuomarin ryhmä, jotta saataisiin mahdollisimman monelle jäsenelle tilaisuus
lisätä kokemustaan ja tietoaan ulkomuotoarvostelusta.
Tuomariryhmän ensimmäiseksi tuomariksi pitäisi nimetä vain tuomari, jolla on riittävä kokemus
ulkomuototuomarin tehtävistä.
5.
Koiran arvosanat ovat:
erinomainen
erittäin hyvä
hyvä
tyydyttävä
epätyydyttävä

V
sg
g
gen.
unge.

Tuomari tai tuomariryhmän ensimmäinen tuomari antaa ennen arvosanan julkaisua suullisen
arvostelun, jossa kuvataan koiran kokonaisvaikutelma, sen hyvät puolet, mutta myös erityisesti sen
virheet ja puutteet.
Omistaja saa todistuksen arvostelusta.
Tuomareiden arvostelu on lopullinen; valitus ei ole mahdollista.
6.
Urokset ja nartut arvostellaan ikäluokittain erikseen. Nuorten luokkaan kuuluvat koirat 18 kk asti. Ne
eivät voi saada parempaa arvosanaa kuin erittäin hyvä. Avoimeen luokkaan kuuluvat koirat yli 18 kk.
Jos koira on leikattu seuraavien puutteiden takia entropium, ektropium ja districhiasis (kaksinkertaiset
silmäripset), se on ilmoitettava ennen jokaista näyttelyä.
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7.
Nämä säännöt pätevät riippumatta siitä, mitä Saksan Kennelliiton ja FCI:n näyttelysäännöissä
sanotaan.
Jos Kennelliitto tai FCI pyytää ulkomuototuomareita, liiton puheenjohtaja tekee heistä ehdotuksen.
Nämä koesäännöt on vahvistettu LK-liiton vuosikokouksessa 19.maaliskuuta 1988.

37

F:C:I: standardi n:o 119/D

05.01.1995

Lyhytkarvainen saksanseisojan rotumääritelmä
Virallinen Suomen Kennelliiton hyväksymä käännös FCI:n rotumääritelmästä on
Saksanseisojakerhon julkaisemassa ROTUMÄÄRITELMÄT-kirjasessa ja sisällytettynä Jalostuksen
tavoiteohjelmaan..

38

Koiran ruumiinrakenne

1. Kirsu ja sieraimet Nase(Nasenspiegel,
Nasenschwamm)
2. Kuononselkä
Nasenrücken
3. Otsapenger
Stirnabsatz
4. Päälaki
Oberkopf
5. Niskatyvi
Genick
6. Niska
Nackengegend des Halses
7. Säkä
Widerrist
8. Varsinainen selkä Eigentlicher Rücken
9. Seläntaite
Rückendelle

10. Lanne

Rücken (Lende)

11. Lantio
12. Hännäntyvi
13. Vatsanviiva
14. Rinnanviiva
15. Kannusantura
16. Eturinta
17. Kurkku
18. Kita

Kruppe
Rutenansatz
Unterbauch
Unterbrust
Karpalballen
Vorderbrust
Kehlrand des Halses
Fang

KOIRAN HAMPAISTO

Huomautus: Yksikertaistaakseen asiat on saksalaisissa kynologiapiireissä tietoisesti valittu
välihampaiden numerointi niin, että P1 on ensimmäinen hammas kulmahampaan jälkeen ja P4
viimeinen ennen ensimmäistä poskihammasta. Kansainvälinen normi on toisin päin. Poskihampaiden
numerointi on molemmilla sama.
Alaleuan kulmahampaat ovat yläleuan kulmahampaitten etupuolella.
Kaavakuva koiran hampaistosta edestä, etuhampaat on numeroitu:
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Kaavamainen esitys erilaisista purennoista:

a) oikeaoppinen leikkaava purenta

B) varauksin oikea. Tasapurenta,
varottava jalostuskäytössä

c) alapurenta. Virheellinen!

d) yläpurenta. Virheellinen!
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Terminologiaa:
(Kääntäjän lisäys)
Puskametsästys (Buschieren): Metsästystä koiralla peitteisessä maastossa (metsässä, pensaikossa
jne.). Seisovan koiran on seisottava riistaeläimet. Hakiessaan koiran pitää olla koko ajan näkösällä,
toisin sanoin haku on avomaastohakuun verrattuna (pellolla) huomattavasti kapeampaa.
Karkottava haku (Stöbern): Haku, jossa ei ole näköyhteyttä koiraan. Koiran on haettava sellainen
peitteinen alue, mihin metsästäjä syystä tai toisesta ei itse pääse, tai näkyvyys on liiaksi rajoitettu,
ettei ole mitään mieltä mennä sinne (liian tiheä, liian upottava, okapuskia, jne.) niin, että riista
karkottuu. Koira ei saa seisoa, vaan sen täytyy karkottaa riista. Metsästys tapahtuu yleensä niin, että
metsästäjät piirittävät kyseiseen alueen ja panevat sen jälkeen koiran töihin.
Hakunouto (Komento: Such verlohren apport): Koiran on etsittävä peitteiseen kuolleena tai
haavoittuneena pudonnut riistaeläin ja noudettava se. Koiran on nenäasentonsa avulla osoitettava, että
haluaa löytää otuksen. Koiran täytyy hakea järjestelmällisesti risteillen ohjaajan edessä tai yksin. Jos
ohjaaja on mukana (yleensä haavakon etsinnässä) pitää koiran hakea haulikon kantomatkan
sisäpuolella.
Hakunouto sorsalla (Verlohrenbringen der Ente = VBRE): Vesilintumetsästyksessä koiran täytyy
etsiä haavakot ja kuolleet linnut ja noutaa ne.
D = DERBY = Kevätjalostuskoe nuorille koirille: (vajaat kaksi vuotta sitten 1.10.jälkeen
syntyneet)
S = SOLMS = Syysjalostuskoe nuorille koirille: (noin kaksi vuotta sitten 1.10. jälkeen syntyneet)
AZP = Alterszuchtprüfung = Ikäkausijalostuskoe: Koe avoimen luokan koirille tietyin
edellytyksin
VGP = Verbandsgebrauchsprüfung = Liiton käyttökoe: Avoin avoimenluokan koirille tietyin
edellytyksin.
IKP = Internationale Kurzhaarprüfung = Kansainvälinen lyhytkarvakoe: Avoin saksalaisille ja
ulkomaalaisille koirille tietyin edellytyksin.
Dr. KLEEMANN-ZUCHTAUSLESEPRÛFUNG = Dr. KLEEMANN jalostuskoe: Avoin
saksalaisille ja ulkomaalaisille koirille erityisin edellytyksin
KS = Kleemann Sieger = Kleemann Voittaja, joka on läpäissyt Dr. Kleemann jalostuskokeen.
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