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Ketunajokokeen tarkoitus
*Koirien ketunajo-ominaisuuksien selville saamista jalostusta varten
*Harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen
*Kilpailumahdollisuuden tarjoaminen
*Ketunajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä eikä koiraa

Kouluttajan tehtävä
*Jokainen ylituomaripuhuttelu on samalla koulutustilaisuus
*tiedon keruu jalostuksen pohjaksi kettukoirien käyttöominaisuuksien säilyttämiseksi ja parantamiseksi
*kokeisiin osallistumisen ja koe käyntien lisäämiseksi

Palkintotuomarin tehtävä
*Toimia ketunajokokeissa tarkoin SKL- FKK:n ketunajokokeiden sääntöjen ja ohjeiden sekä hyvän 

kenneltavan mukaisesti  
*Ei omia tulkintoja
*ainoastaan SAJ:n vahvistamat
*Tietojen oikeellisuuden varmistaminen

MEIDÄN TULEE
*Kannustaa
*Ottaa kantaa sekä vastuuta myös vaikeista asioista

MEIDÄN TULEE
*Antaa arvo myös eritavalla ajatteleville
*Luoda mielikuvaa harrastuksestamme luonnosta kiinnostuneiden ja sitä kunnioittavien harrastuksena
*Koiranohjaajana toimiessamme muistaa sen hetkinen roolimme. Muodollinen pätevyys muihin 

tehtäviin ei anna erioikeuksia
*OLLA ESIMERKILLISIÄ 
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Kokeensuoritusaika
*Koiran koetteluaika

*enintään 420 minuuttia johon kuuluu aika jolloin koira työskentelee itsenäisesti
*aikaa ei kuluta kohtuuton häiriö tai kytkettynä oloaika

*Hakutyöskentelyaika
*enintään 240 minuuttia

*Ajotyöskentelyaika
*enintään 120 (+ < 60) minuuttia

Hakutyöskentelyaika
*Enintään 240 minuuttia
*Muun eläimen hakuun ja ajoon käytetty aika kuuluu hakutyöskentelyaikaan
*Hakutyöskentelyaika ei kulu koiran ollessa kytkettynä
*Mikäli maastokohta todetaan tyhjäksi ketuista, voidaan koira kytkeä ryhmän päätöksellä ja siirtyä toiseen 

kohtaan arvotussa maastossa. 

Hakutyöskentelyaika
*Mikäli hakutyöskentelyaikaa on jäänyt jäljelle, voidaan ottaa lisähaku  haettamalla uutta kettu, jos se 

käytännössä on mahdollista.
*Muun eläimen kuin ketun hakua ei arvostella. Haun päättyessä muun eläimen ajoon, otetaan haun 

arvostelussa huomioon vain se osa, mikä oli ehditty todeta ketun hauksi. Muun eläimen hakuun ja 
ajoon käytetty aika kuuluu hakutyöskentelyaikaan. Hyvät olosuhteet eivät saa vaikuttaa arvosteluun 
alentavasti, vaativat olosuhteet voivat korottaa arvostelua.

o Lisähaku on tulokseen johtaneen haun (ajoon päättynyt  haku, louheen , tms, 
päättynyt haku) sekä kohtuuttoman häiriön jälkeinen haku.

o Hakutyöskentelyssä ( haulla tai lisähaulla) auton käyttäminen ei ole sallittua (edessä 
juoksuttaminen), autoa voidaan käyttää ainoastaan ryhmän siirtymiseen.

Ajotyöskentelyaika
*Ajoaikaa koiralla on 120 minuuttia, kuulumattomissa tapahtuneen ajon korvaamiseksi voidaan käyttää 

enintään 60 minuuttia lisäaikaa (ei ole tarkoitettu hukkien paikkaamiseksi). Myös mahdollisen lisähaun 
jälkeen alkaneesta ajosta voidaan jäljellä olevan ajotyöskentelyajan puitteissa ottaa ajoaikaa.

*Ainoastaan kuultu, haukkuen tapahtuva ajo hyväksytään. 
*Hukka on 5 minuuttia tai sitä pitempi tauko ajossa.
*Ajoaika 120 min on käytettävä loppuun, vaikka ajoajan pisteet  täyttyisivät aiemmin.
*Ajon aikana tapahtunut muun eläimen hakuun ja ajoon käytetty aika lasketaan hukaksi
*Seurantalaitteilla saatuja havaintoja ei hyväksytä ajoksi

Luopuminen ja keskeyttäminen
*Koiranohjaaja voi luopua kokeesta missä vaiheessa tahansa 
*Koesuoritus arvostellaan luopumiseen saakka
*Päätöksen keskeyttämisestä tekee ylituomari, maastossa ryhmänjohtaja
*Ajon päättyessä kohtuuttomaan häiriöön koe voidaan keskeyttää koiranohjaajan niin halutessa
*Jos kohtuuton häiriö aiheuttaa koiran kytkemisen,
    koiran ohjaaja saa määrätä irtilaskupaikan 
*Tulos lasketaan keskeytetyssä kokeessa
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Sulkeminen
Koira suljetaan kokeesta:

*Koira kieltäytyy työskentelemästä
*Koira on tottelematon, (ei anna kytkeä)
*Koira on niin löysä, ettei tiedetä hakeeko vai ajaako
*Koira antaa niin vähän ääntä, ettei ajoa voi seurata
*Koira ajaa sorkkaeläintä yhteensä 30 minuuttia, esim:(useita ajoja)
*Koira jättää toistuvasti ketun yöjäljen ja alkaa hakea tai ajaa muuta eläintä, (jänis) haulla 3 ja ajossa 2 

kertaa
*Koiranohjaaja rikkoo tahallisesti sääntöjä 

Tuloksen laskeminen
*Tulos lasketaan:
*Loppuun viedyssä kokeessa
*Keskeytetyssä kokeessa
*Tulosta ei lasketa:
*Jos koira suljetaan
*Omistaja luopuu

Kohtuuton häiriö 
*Haun tai ajon aikana voi sattua koirasta riippumaton häiriö, joka keskeyttää koiran  koettelemisen:
*Kohtuuton häiriö on pyrittävä viipymättä toteamaan
*Mahdolliset suurpedot tai petolinnut häiritsevät koiran toimintaa. Eläimen laji merkitään koirakohtaiseen 

pöytäkirjaan

Arvostelun muuttaminen
*Ylituomarin on valvottava, että kokeissa noudatetaan Kennelliiton hyväksymiä sääntöjä ja ohjeita
*Ylituomarin velvollisuus on muuttaa palkintotuomareiden arvostelua, jos hän erää seurattuaan tai 

selostuksen kuultuaan on vakuuttunut ettei arvostelu ole oikeassa suhteessa koiran suoritukseen.

Koeryhmä
*Koeryhmän muodostavat palkintotuomarit ja koiranohjaaja, palkintotuomariharjoittelijat ja opas
*Koeryhmään kuulumattomat, jotka ylituomari on  hyväksynyt

Palkintotuomari 
*Palkintotuomarin on otettava mukaan koesäännöt ja todisteet, joista ilmenee hänen muodollinen 

pätevyytensä
*Palkintotuomarin on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt
*Palkintotuomarin tulisi osallistua ylituomarin puhutteluun
*Sääntöjä on noudatettava kirjaimellisesti
*Vältettävä liian nopeita ja hätäisiä johtopäätöksiä
*Huolehdittava, että koe suoritetaan arvotussa maastossa
*Varamaaston siirtyminen, jos olosuhteet ovat sellaiset ettei koiraa voida kokeilla arvotussa maastossa. 

Ryhmän arvio heikosta kettukannasta ei oikeuta varamaastoon siirtymiseen.
*Siirtymisestä päättää ylituomari
*Koiran joutuminen hengen vaaraan, koeryhmän velvollisuus on ryhtyä välittömästi pelastustoimiin
*Palkintotuomarina voi toimia myös kurssin käynyt palkintotuomariharjoittelija
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Ryhmänjohtaja
*Ryhmänjohtajan on oltava 18 vuotta täyttänyt 
*Ryhmänjohtajan on oltava kennelliiton tai rotujärjestön jäsen.
*Ryhmänjohtajan on osallistuttava ylituomarin puhutteluun.
*Vastaa koeryhmän toiminnasta
*Vastaa kellojen tarkistuksesta
*Päättää ryhmän kulkusuunnasta, nopeudesta  ja irtilaskupaikasta, ottaen huomioon koiranohjaajan 

kohtuulliset toivomukset
*Antaa  ryhmän jäsenille sijoittumista ja toimintaa koskevat ohjeet
*Kutsuu palkintotuomarit neuvotteluun tarpeen vaatiessa
*Ryhmänjohtaja näyttää  maastokortit koetteluajan päätyttyä koiranohjaajalle
*Ryhmänjohtaja luovuttaa maastokortit ylituomarille ja antaa suullisen selvityksen tapahtumista.

Koiranohjaaja
*Koiranohjaajalla tarkoitetaan koiranomistajaa tai hänen edustajaansa
*Koiranohjaaja ei saa millään tavalla auttaa koiraansa, eikä ilman tuomarin lupaa puuttua koiransa 

työskentelyyn eikä kytkeä koiraansa muulloin kuin luopuessaan
*Koiraanohjaajalla on oikeus esittää palkintotuomarille kohtuullisina pidettäviä toivomuksia
*Luopuessaan kokeesta, hänen on ilmoitettava heti ryhmänjohtajalle
*Erilaisesta näkemyksestä tapahtumien kulusta, hänen on ilmaistava käsityksensä maastossa 

palkintotuomareille ja keskuspaikalla ylituomarille.
*Kokeen aikana on vallittava hyvä ja luottamuksellinen yhteishenki

Koiran työskentelyn arvostelu
o Ajavan koiran kaksi tärkeintä ominaisuutta riistan löytökyky ja kyky ajaa sitä pitkänkin 

ajan
o Koiran työskentelyn arvostelu tehdään koepäivän päätyttyä
o Palkintotuomarin tulee tehdä päivän kuluessa merkintöjä arvostelukorttiinsa
o Koiran kunnolla ja iällä ei ole vaikutusta arvosteluun

Kohtuuton häiriö
Kohtuuttomaksi häiriöksi katsotaan seuraavat tilanteet

*Ajettava menee louheen
*Koira joutuu hengen vaaraan
*Koira saavuttaa ajettavan ketun
*Joku ampuu ajettavan ketun
*Vieras koira keskeyttää haun tai ajon
*Vieras koira yhtyy ajoon ennen 60 minuuttia
*Alueella oleva suurpeto tai petolintu häiritsee koiran toimintaa
*Ajo alkaa niin myöhään, ettei valoisa aika riitä ajon seuraamiseen, koe keskeytetään pimeyden tultua. 

Illalla alkanutta ajoa ei keskeytetä ennen määräaikaa, jos 60 minuuttia ko. ajattamisajasta on tapahtunut 
valoisana aikana

*Muu koirasta riippumaton, palkintotuomareiden hyväksymä tilanne voidaan  katsoa kohtuuttomaksi 
häiriöksi.

*Jos kohtuuton häiriö aiheuttaa koiran kytkemisen, koiranohjaaja saa valita irtilaskupaikan
*Jos kohtuuttoman häiriön jälkeen jatketaan samalla ketulla ei ajopisteitä voida korottaa
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Kohtuuttoman häiriön viemä aika
    Toiminta haun aikana

*Haun ja lisähaun aikana koira lasketaan hakemaan ketun yöjälkeä, jotka kettu on tehnyt koepäivää 
edeltävänä yönä, tai yöjäljelle

*Ryhmänjohtajan tulee päättää , missä vaiheessa ja miten palkintotuomarit hajaantuvat  seuraamaan 
koiran hakua ja ajoa, koiraa häiritsemättä

*Ryhmän on selvitettävä haun aikana mitä koira hakee
*Hakevaa koiraa ei saa auttaa ketun löytämisessä, eikä sen työskentelyä saa häiritä haun aikana
*Muun eläimen kuin ketun hakua ei arvostella, jos haku tai ajo todetaan muun eläimen hauksi tai ajoksi, 

koira kytketään ja viedään jatkamaan työskentelyä ketulla, samoin toimitaan myös jos koira lähtee 
hakemaan takajälkeen eikä korjaa itse virhettä

*Haun päättyessä muun eläimen hakuun tai ajoon, arvostella ainoastaan se osa mikä on ketun hakua
*Koiran herätellessä palkintotuomareiden tulee varmistua milloin yöjäljelle haukkuminen muuttuu ajoksi
*Hakuaikaa kulunut 240 minuuttia ryhmänjohtaja ilmoittaa erän päättyneeksi
*Ryhmänjohtajalla on oikeus sulkea koira kokeesta  jos se haun aikana antaa ääntä niin runsaasti, etteivät 

tuomarit voi olla varmoja onko kysymyksessä haku tai ajo tai kun hakulöysyyttä on kertynyt 40 
minuutin ajan 

    Toiminta ajon aikana
*Ajon alettua ryhmänjohtaja antaa ohjeet ryhmän yhteistoiminnasta 
*Palkintotuomarit hakeutuvat havaintopaikalle niin kuin metsästäjät passipaikoille
*Palkintotuomarin tulee selvittää viipymättä ajaako koira liikkeellä olevaa kettua vai muuta eläintä, vai 

haukkuuko koira vanhoilla jäljillä tai tyhjää
*Ryhmänjohtajalla on oikeus sulkea koira, kun ajolöysyyttä on kertynyt 20 minuutin ajan
*Vaikka ajon aikana ei nähdä kettua tai sen jälkiä, katsotaan koiran ajaneen kettua, ellei 

palkintotuomarilla ole perusteltua syytä uskoa, että ajettava on ollut joku muu kuin kettu
*Jos ajo todetaan muun eläimen hauksi tai ajoksi , koira kytketään
*Jos koira koetteluaikana alkaa ajaa sorkkaeläintä, on ryhmän  koetettava saada koira kytketyksi 
*Vieraan koeryhmän koiran ajon tullessa koealueelle, on sen ajominuutit merkittävä muistiin, mikäli se ei 

häiritse tuomarin varsinaista tehtävää eikä hänen ryhmässään koeteltavana olevan koiran toimintaa

Kelin määrittely
*Keli katsotaan lumikeliksi, kun koemaastossa on lunta niin paljon, että ketun jälkiä pystyy näön 

perusteella vaivatta lähes yhtäjaksoisesti seuraamaan siellä missä haku ja ajo tapahtuvat. Kova 
lumikerros katsotaan myös lumikeliksi, vaikka ei jälkiä voikaan näön perusteella seurata.

*Kelin määrittelevät maaston palkintotuomarit
*Erimielisyyden syntyessä tai epäselvissä tapauksissa asian ratkaisee ylituomari

Arvostelukortin täyttäminen
*Palkintotuomarin tulee täyttää arvostelukorttinsa huolellisesti
*Palkintotuomarin tulee pyrkiä mahdollisimman suureen tarkkuuteen ajon kulkua minuutti-taulukkoon 

merkitessään
*Minuuttitaulukkoon merkitään hukan syy, mikäli se on saatu selville, sekä muutkin ajoa koskevat 

havainnot, kuten virheiden laatu ja tapahtuma-aika, näköhavainnot  ketusta ja koirasta ja koiran 
työskentely vaikeissa maasto- ja estekohdissa.

Ominaisuudet ja lisätiedot
*Koepäivän päätyttyä koiran ominaisuuksista annetaan numeroarvostelu ja merkitään lisätiedot
*Kukin palkintotuomari merkitsee ominaisuuspisteet täysillä numeroilla
*Ryhmän pisteiksi tulee tuomareiden antamien numeroiden keskiarvo
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Koiran ominaisuuksien arvostelu
*Ominaisuudet arvostellaan 1 – 10 pisteen arvoisiksi
*Erinomainen 9 tai 10
*Erittäin hyvä 7 tai 8
*Hyvä 5 tai 6
*Välttävä 4 tai 3
*Heikko 1 tai 2
*Jos palkintotuomari ei pysty arvostelemaan jotain ominaisuutta, hän merkitsee arvostelusarakkeeseen 

viivan (-)

Hakuvarmuus ja tehokkuus
• Arvostelussa otetaan huomioon vain koiran itsenäinen työskentely
• Erityisen ansiokas on haku , joka johtaa tulokseen, samoin ajon jälkeen tapahtunut lisähaku
• Erinomainen (9-10)
• Koira löytää ketun jäljen itse ja lähtee sitä jäljittämään
• ei välitä muiden eläinten jäljistä
• Erittäin hyvä (7-8)
• -koira lasketaan suoraan yöjäljelle
• Hyvä (5-6)
• Vaikeuksia jäljittämisessä
• koira lähtee takajälkeen eikä itse korjaa virhettään
• Välttävä (3-4)
• jäljittää takajälkeen ja joudutaan hakemaan pois
• Jäljitysvaikeuksia
• haku ei johda tulokseen
• Heikko (1-2)
• Koira ei pysty seuraamaan yöjälkeä
•
•

Haku ja lisähaku
Arvostelussa otetaan huomioon se jäljitysmatka ja – aika, jonka koira käyttää itsenäisesti ketun 
yöjäljellä. 
Erityisen hyvänä voidaan pitää nopeaa selviytymistä kaikista esteistä haun aikana. 
Hakua ja lisähakua tulee olla yhteensä vähintään 100 minuuttia. Suoritus riittää erinomaiseen 
edellyttäen, että on otettu lisähaku. 
Muuten lisähaku ei ole pakollinen. Varsinainen haku ja lisähaku arvostellaan yhtenä 
kokonaisuutena.
Saadakseen erinomaisen koiralla on oltava hakua ja lisähakua vähintään 100 minuuttia, esim: 
(haku 80 min  ja lisähaku 20 min, haku 30 min, lisähaku 70 min) ja niin edelleen
Hakuajan ollessa vähintään 100 min, lisähaulla ei ole minuuttimäärää, vaan arvostellaan intoa 
katsomalla, lähteekö koira itsenäisesti lisähaulle. Jos todetaan, että lähtee innokkaasti ja itsenäisesti 
hakemaan, niin koira kytketään. 
Mikäli lisähakua ei oteta käytetään korkeintaan - erittäin hyvä (7-8)
Jos koira lisähaulla löytää oma-aloitteisesti ketun yöjäljen ja jäljitys johtaa ajoon, hakupisteitä 
voidaan korottaa, jos haut muilta osin ovat olleet kiitettäviä.
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Hakunopeus ja eteneminen 
•Erinomainen (9-10)
•Hakuaikaa kertyy lisähaun kanssa vähintään 100 minuuttia
•Jäljitysmatka yli 5 km
•Jäljittää pääasiassa laukkaamalla, selvittää tiet tai muun riistan jäljet
• Erittäin hyvä (7-8)
•Jäljitysmatka yli 4 km
•Hakuaikaa kertyy vähintään  80 minuuttia
•Jäljittää pääasiassa ravaten
•Tiet tai muun riistan jäljet hidastavat vähän jäljittämistä
•Hyvä (5-6)
•Etenee ripeästi yöjäljellä 
•Jäljitysmatka yli 3 km
•Hakuaikaa kertyy yli 60 minuuttia
•Jäljittää pääasiassa ravilla
•Tiet tai muun riistan jäljet hidastavat huomattavasti jäljittämistä
•Välttävä (3-4)
•Hakuaikaa kertyy yli 30 minuuttia
•Jäljitysmatka yli 2 km
•Jäljittää pääasiassa kävellen
•Ei pysty jäljittämään muun riistan jälkikentässä
•Heikko (1-2)

o Erityisen lyhyt , alle 30 minuutin haku
o Jäljitysmatka yli 1 km
o Jäljittää vain kävellen

Metsästysinto ja hakusitkeys
Sitkeä hakutyöskentely ja yöjäljen selvittely ovat kaikissa olosuhteissa
korottavia tekijöitä. Erityisen ansiokas on haku, joka johtaa tulokseen
vaikeissakin olosuhteissa, samoin ajon jälkeen tapahtunut lisähaku.
Erinomainen (9-10)
*seuraa innokkaasti yöjälkeä sekä selvittää esteet
*ei osoita metsästysinnon puutetta
*lähtee innokkaasti ajon jälkeen lisähakuun
Erittäin hyvä (7-8)
- erinomainen, mutta lisähakua ei ole voitu kokeilla
- louheen päättynyt haku
Hyvä (5-6)
- muuten hyvä haku, mutta lisähakua ei ole kokeiltu, vaikka siihen olisi ollut
      mahdollisuus  
-       seuraa sitkeästi ja innokkaasti tuoreita yöjälkiä
*lisähakuun lähtö vähän halutonta
Välttävä (3-4)
*muuten innokasta, mutta, kieltäytyy hyvissä olosuhteissa yöjäljestä
*hyvissä olosuhteissa lisähakuun lähtö halutonta
Heikko (1-2)

– kieltäytyy toistuvasti yöjäljestä tai ei lähde hyvissä olosuhteissa lisähakuun
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Hakutyöskentelyn muut ominaisuudet
     Hyvä tottelevaisuus ja yhteistyö koiranohjaajan kanssa sekä louheenmenon ilmoittaminen ja sopiva 

herättely ovat
      arvostelussa korottavia tekijöitä. Herättely on sopivaa silloin, kun koira ketun yöjälkiä edetessä antaa 

yksittäisiä
      haukahduksia tai tiedottavia haukkusarjoja muutaman minuutin välein. Herättely ei saa 

muistuttaa ajohaukkua.
      Kiinnostus muita turkiseläimiä tai suurpetoja (mm. supikoira, näätä, susi, ilves) kohtaan  arvostellaan 

lievemmin.

  Erinomainen (9-10
 - koira ei ole kiinnostunut muista eläimistä
 - tarvittaessa helposti kytkettävissä
 - ilmoittaa louheenmenon, jos siihen on mahdollisuus
 - sopivaa herättelyä
 Erittäin hyvä (7-8)
 - muuten edellisen kaltainen
 -  vähäistä herättelyä /ei herättele lainkaan
 Hyvä (5-6)
*alkaa kesken ketun haun hakea tai ajaa muuta eläintä
*lievää hakulöysyyttä
*Välttävä (3-4)
*alkaa toistuvasti hakea tai ajaa muuta eläintä
*koira on tottelematon
*hakulöysyyttä
*Heikko (1-2)
*kiinnostunut liiaksi muista eläimistä
*alkaa hakea tai ajaa sorkkaeläintä
-     ei anna tarvittaessa kytkeä
*selvästi  hakulöysä
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Ajotyöskentelyn muut ominaisuudet
*Ajon sujuvuus ja nopeus
*Ansioita ovat nautittava ajotapa, hyvä tuntuma ajettavaan
*Erinomainen (9-10)
*ajo vauhdikasta ja sujuvaa
*hyvä yhteys ajettavaan
*louheen päättynyt yli 45 minuutin ajo
    Erittäin hyvä (7-8)
*hukkatyöskentely innokasta ja nopeaa
*louheen päättynyt yli 30 minuutin ajo
*Hyvä (5-6)
*ajo melko sujuvaa
*louheen päättynyt alle 30 minuutin ajo
*Välttävä (3-4)
*ajaa hitaasti
*ajo jää koiran työskentelyvirheiden vuoksi alle 20 minuutin
*ajaa normaaleissa olosuhteissa enimmäkseen kävelyvauhtia
*Heikko (1-2)
*työskentelyssä pahoja puutteita ajovauhdin, ajon sujuvuuden tai hukkatyöskentelyn suhteen
*ajo jää koiran työskentelyvirheiden vuoksi alle 10 minuutin
-      ajaa normaaleissa olosuhteissa vai kävellen

*Metsästysinto ja ajon muut ominaisuudet
*Ansiota ovat hyvä metsästysinto, hyvä estetyöskentely sekä hyvä yhteistyö kuljettajan kanssa
*Erinomainen (9-10)
*erinomainen metsästysinto ja keskittymiskyky
*pystyy ajamaan tiellä
*ei ole kiinnostunut muista eläimistä
*ilmoittaa louheenmenon tai saavuttaa ajettavan
*Erittäin hyvä (7-8)
*hyvä metsästysinto ja keskittymiskyky
*hyvä tietyöskentely
*Hyvä (5-6)
*tyydyttävä metsästysinto
*puutteita keskittymiskyvyssä
*koira on tiukka tai ajo on katkonaista
*Välttävä (3-4)
*välttävä metsästysinto
*estetyöskentelyssä puutteita
*alkaa hakea tai ajaa muuta eläintä
*vähäistä ajolöysyyttä
*Heikko (1-2)
*heikko metsästysinto
*alkaa hakea tai ajaa sorkkaeläintä
*koira ei hauku ajossa tai on ajolöysä
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Haukku
*Haukkua arvostellessa otetaan huomioon haukun kuuluvuus sekä haukun muut ominaisuudet
*Kuuluvuus on aina tärkein ominaisuus
*Muut ominaisuudet

*Tiheys
*Äänien määrä
*Sukupuolileima
--   Kertovuus
--  Intohimoisuus

Herättely ja hakulöysyys
5 = ei herättele
4 = vähäistä herättelyä
3 = sopivaa herättelyä
2 = vähäistä hakulöysyyttä
1 = runsasta hakulöysyyttä

Yöjäljen löytötapa
*2 = koira löytänyt itse yöjäljen
*1 = koira laskettu yöjäljelle

Havainto herkkyydestä
*Vaatii näköhavainnon ajettavasta
*Suurin havaittu etäisyys ajettavaan haukkuen tapahtuvassa ajossa

*5 = yli 20 min.
*4 = 15 - 20 min.
*3 = 10 - 15 min.
*2 = 5 - 10 min.
*1 = alle 5 min.

Ajon päättymisen syy
*5 = koira saavutti ajettavan
*4 = ajo päättyi louheen
*3 = ajo päättyi kohtuuttomaan häiriöön
*2 = loppuhukan syy tuntematon
*1 = koira kytketty ajosta

Suurpetohavainto
o 4 = susi
o 3 = karhu
o 2 = ahma
o 1 = ilves
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	Ominaisuudet ja lisätiedot
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	Koiran ominaisuuksien arvostelu
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	Erittäin hyvä		7 tai 8
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Hakuvarmuus ja tehokkuus
	Haku ja lisähaku
	Hakunopeus ja eteneminen 
	Metsästysinto ja hakusitkeys
	Sitkeä hakutyöskentely ja yöjäljen selvittely ovat kaikissa olosuhteissa
	korottavia tekijöitä. Erityisen ansiokas on haku, joka johtaa tulokseen
	vaikeissakin olosuhteissa, samoin ajon jälkeen tapahtunut lisähaku.
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	seuraa innokkaasti yöjälkeä sekä selvittää esteet
	ei osoita metsästysinnon puutetta
	lähtee innokkaasti ajon jälkeen lisähakuun
	Erittäin hyvä (7-8)
	-	erinomainen, mutta lisähakua ei ole voitu kokeilla
	-	louheen päättynyt haku
	Hyvä (5-6)
	- 	muuten hyvä haku, mutta lisähakua ei ole kokeiltu, vaikka siihen olisi ollut
	      	mahdollisuus  
	-       seuraa sitkeästi ja innokkaasti tuoreita yöjälkiä
	lisähakuun lähtö vähän halutonta
	Välttävä (3-4)
	muuten innokasta, mutta, kieltäytyy hyvissä olosuhteissa yöjäljestä
	hyvissä olosuhteissa lisähakuun lähtö halutonta
	Heikko (1-2)
	kieltäytyy toistuvasti yöjäljestä tai ei lähde hyvissä olosuhteissa lisähakuun

	Hakutyöskentelyn muut ominaisuudet
	     Hyvä tottelevaisuus ja yhteistyö koiranohjaajan kanssa sekä louheenmenon ilmoittaminen ja sopiva herättely ovat
	      arvostelussa korottavia tekijöitä. Herättely on sopivaa silloin, kun koira ketun yöjälkiä edetessä antaa yksittäisiä
	      haukahduksia tai tiedottavia haukkusarjoja muutaman minuutin välein. Herättely ei saa muistuttaa ajohaukkua.
	      Kiinnostus muita turkiseläimiä tai suurpetoja (mm. supikoira, näätä, susi, ilves) kohtaan  arvostellaan lievemmin.
	  Erinomainen (9-10
	 - koira ei ole kiinnostunut muista eläimistä
	 - tarvittaessa helposti kytkettävissä
	 - ilmoittaa louheenmenon, jos siihen on mahdollisuus
	 - sopivaa herättelyä
	 Erittäin hyvä (7-8)
	 - muuten edellisen kaltainen
	 -  vähäistä herättelyä /ei herättele lainkaan
	 Hyvä (5-6)
	alkaa kesken ketun haun hakea tai ajaa muuta eläintä
	lievää hakulöysyyttä
	Välttävä (3-4)
	alkaa toistuvasti hakea tai ajaa muuta eläintä
	koira on tottelematon
	hakulöysyyttä
	Heikko (1-2)
	kiinnostunut liiaksi muista eläimistä
	alkaa hakea tai ajaa sorkkaeläintä
	-     ei anna tarvittaessa kytkeä
	selvästi  hakulöysä

	Ajotyöskentelyn muut ominaisuudet
	Ajon sujuvuus ja nopeus
	Ansioita ovat nautittava ajotapa, hyvä tuntuma ajettavaan
	Erinomainen (9-10)
	ajo vauhdikasta ja sujuvaa
	hyvä yhteys ajettavaan
	louheen päättynyt yli 45 minuutin ajo
	    Erittäin hyvä (7-8)
	hukkatyöskentely innokasta ja nopeaa
	louheen päättynyt yli 30 minuutin ajo
	Hyvä (5-6)
	ajo melko sujuvaa
	louheen päättynyt alle 30 minuutin ajo
	Välttävä (3-4)
	ajaa hitaasti
	ajo jää koiran työskentelyvirheiden vuoksi alle 20 minuutin
	ajaa normaaleissa olosuhteissa enimmäkseen kävelyvauhtia
	Heikko (1-2)
	työskentelyssä pahoja puutteita ajovauhdin, ajon sujuvuuden tai hukkatyöskentelyn suhteen
	ajo jää koiran työskentelyvirheiden vuoksi alle 10 minuutin
	-      ajaa normaaleissa olosuhteissa vai kävellen
	Metsästysinto ja ajon muut ominaisuudet
	Ansiota ovat hyvä metsästysinto, hyvä estetyöskentely sekä hyvä yhteistyö kuljettajan kanssa
	Erinomainen (9-10)
	erinomainen metsästysinto ja keskittymiskyky
	pystyy ajamaan tiellä
	ei ole kiinnostunut muista eläimistä
	ilmoittaa louheenmenon tai saavuttaa ajettavan
	Erittäin hyvä (7-8)
	hyvä metsästysinto ja keskittymiskyky
	hyvä tietyöskentely
	Hyvä (5-6)
	tyydyttävä metsästysinto
	puutteita keskittymiskyvyssä
	koira on tiukka tai ajo on katkonaista
	Välttävä (3-4)
	välttävä metsästysinto
	estetyöskentelyssä puutteita
	alkaa hakea tai ajaa muuta eläintä
	vähäistä ajolöysyyttä
	Heikko (1-2)
	heikko metsästysinto
	alkaa hakea tai ajaa sorkkaeläintä
	koira ei hauku ajossa tai on ajolöysä

	Haukku
	Haukkua arvostellessa otetaan huomioon haukun kuuluvuus sekä haukun muut ominaisuudet
	Kuuluvuus on aina tärkein ominaisuus
	Muut ominaisuudet
	Tiheys
	Äänien määrä
	Sukupuolileima
	--   Kertovuus
	--  Intohimoisuus


	Herättely ja hakulöysyys
	5 = ei herättele
	4 = vähäistä herättelyä
	3 = sopivaa herättelyä
	2 = vähäistä hakulöysyyttä
	1 = runsasta hakulöysyyttä

	Yöjäljen löytötapa
	2 = koira löytänyt itse yöjäljen
	1 = koira laskettu yöjäljelle

	Havainto herkkyydestä
	Vaatii näköhavainnon ajettavasta
	Suurin havaittu etäisyys ajettavaan haukkuen tapahtuvassa ajossa
	5 = yli 20 min.
	4 = 15 - 20 min.
	3 = 10 - 15 min.
	2 = 5 - 10 min.
	1 = alle 5 min.


	Ajon päättymisen syy
	5 = koira saavutti ajettavan
	4 = ajo päättyi louheen
	3 = ajo päättyi kohtuuttomaan häiriöön
	2 = loppuhukan syy tuntematon
	1 = koira kytketty ajosta

	Suurpetohavainto
	4 = susi
	3 = karhu
	2 = ahma
	1 = ilves


