
Rekikoirien käyttökokeen koirakohtainen pöytäkirja

Koeaika Koepaikkakunta

Rotu Samojedinkoira (212) Siperianhusky (270) Alaskanmalamuutti (243) Grönlanninkoira (274)

Muu rotu, mikä? (  )

KOELUOKKA REKÄ-JOH REKÄ-YLE

REKÄ-

A B C D E F G H I J LISÄP

A: toiminta risteyksissä F: toisen valjakon kohtaaminen ja ohitus

4 - 5 4 - 5

2 - 3 2 - 3

1 1

0

0
G: koiran yleinen hallittavuus

B: täyskäännös

4 - 5

2 - 3 Pisteet

1 4 - 5
2 - 3

0 1

C: eteneminen maastossa, jossa ei ole selvää uraa 0

4 - 5

2 - 3 9 - 10 Koira työskentelee kiitettävästi koko ajan

1 6 - 8

1 - 5

0 0
D: koiran pysähtyminen

4 - 5 4 - 5

2 - 3 2 - 3

1 1

0 0
E: liikkuvan ajoneuvon kohtaaminen

4 - 5 9 -10

2 - 3

1 6 - 8

0

1 - 5
Lisä/vähennyspisteiden perustelu

0

Huomautukset (mm. valionarvot)

Kiitettävä REKÄ 1 (53-60 pistettä)

Koetuomarin allekirjoitus ja tuomarinumero Hyvä REKÄ 2 (45-52 pistettä)

Hyväksytty REKÄ 3 (34-44 pistettä)

Hylätty REKÄ 0 (alle 34 pistettä tai 0 pistettä jostakin kokeen osiosta)

Koira on suhteellisen rauhallinen ja työskentelee yhdessä 

valjakon muiden koirien kanssa

Koira on altis häiriöille tai mahtailee tai aiheuttaa lievää 

sekaannusta

I: paikallaolo

Kokeeseen osallistuva koira on rauhallinen

Koira on paikallaan mutta osoittaa selvää levottomuutta

Ajaja joutuu käskemään koiraa olemaan paikallaan

Arvosteltava koira aiheuttaa epäjärjestystä valjakossa
J: käyttäytymisen arviointi

Koira ei työskentele riittävästi

Koira on altis häiriöille 

Koiran työskentely on kiitettävää vähäisempi

Koira vaatii jatkuvasti kannustuksia tai vetohalu on vähäinen

Tulos

Ohitus tapahtuu ilman hankaluuksia

Koira on häiritsevästi kiinnostunut toisesta valjakosta

Koira ei pysy ajajan hallinnassa

H: työskentelyhalukkuus

Koira ei ole altis häiriöille

Arvosteltava koira osoittaa aggressiivisuutta tai liikaa arkuutta 

toisia koiria tai ihmisiä kohtaan, ei toimi valjakossa 

yhteistyössä tai aiheuttaa epäjärjestystä

Koira etenee käskettyyn suuntaan

Koira etenee vasta useamman käskyn jälkeen ja aiheuttaa valjakon 

sekaantumisen mahdollisuuden

Koira etenee toistuvasti väärin, jättää tottelematta ajajan käskyä tai 

aiheuttaa valjakon sekaantumisen

Koira kääntyy käskystä

Koira kääntyy useamman käskyn jälkeen

Koira kääntyy vasta useamman käskyn jälkeen ja aiheuttaa valjakon 

sekaantumisen mahdollisuuden

Eteneminen tapahtuu käskystä

Eteneminen tapahtuu useamman käskyn tai ohjeen jälkeen

Eteneminen tapahtuu vasta useiden käskyjen jälkeen tai koira aiheuttaa 

valjakon sekaantumisen mahdollisuuden

Koira pysähtyy käskystä lähes ilman jarrua

Koira pysähtyy käskystä ja ajaja käyttää jarrua

Koira on avoin vieraita koiria ja ihmisiä kohtaan ja toimii 

kiitettävästi yhteistyössä valjakon muiden koirien kanssa

Koira ei pysähdy ilman voimakasta jarrutusta

Koira ei välitä käskystä mitään

Ohitus tapahtuu häiriöittä

Koira on vaikea hallita tai se pyrkii ajoneuvon perään

Koira aiheuttaa valjakon sekaantumisen

Koiran lähtönumero

Pisteet yhteensä

Koira etenee useamman käskyn jälkeen tai tulee vedetyksi/työnnetyksi 

oikeaan suuntaan

Koira suhtautuu toiseen valjakkoon liian pelokkaasti tai liian 

kiinnostuneesti

Koira kääntyy toistuvasti väärin, jättää kääntymättä tai aiheuttaa 

valjakon sekaantumisen

Ajaja joutuu käskyillä pitämään koiran kurissa tai 

pysäyttämään valjakon

Koiraa on autettava tai koira aiheuttaa valjakon sekaantumisen

Koira suhtautuu ajoneuvoon liian pelokkaasti tai liian kiinnostuneesti

Koiran nimi

REK.nro

Koira yrittää hyökätä toiseen valjakkoon tai aiheuttaa valjakon 

tai valjakoiden sekaantumisen

Koira saa osoittaa normaalia kiinnostusta muihin eläimiin, toisiin koiriin tai 

muihin häiriötekijöihin mutta sen on pysyttävä ajajan hallinnassa

Osioiden 

pisteet

TM/ 

sirunumero

Synt.aika

Omistaja

Omistajan 

kotipaikkakunta
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