
Järjestäjä
Organizing Club

Olen arvostellut RKO-listatun rodun - You have been invited to judge this breed listed in the BSI

Rotu 
Breed

näyttelyssä joka järjestettiin - at the dog show in

Paikka
Venue

Pvm 
Date

Rotu on listattu rotukohtaisissa ohjeissa tarkkailtavaksi liioiteltujen rotupiirteiden ja terveysriskien vuoksi. - This breed is listed in the 
BSI for breeds under observation with regard to exaggerations and a risk towards unsoundness and poor overall healt.

Saitko kirjallista tietoa rotukohtaisista ohjeista ennen näyttelyä?  Kyllä   En 
Did you receive written information about the BSI before the show? Yes   No

Tuomareita pyydetään tutustumaan koko RKO-dokumenttiin ja kiinnittämään erityistä huomiota arvostelemiaan rotuja ja ko. 
roturyhmää koskeviin osiin. Soveltamisohjeet sisältyvät ohjeeseen. Tarkkailtavien rotujen listan ja tarkkailtavien piirteiden 
oikeellisuuden arvioimiseksi pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.

You are requested to study the whole BSI document with special attention to the specific text regarding the breed(s) you will judge and the 
introduction text for the pertinent FCI group. Instruction for application is described in the first page of the document. We would like you to 
answer the questions below to make it possible to evaluate the accuracy of the breeds listed and the areas of risk pointed out.

Montako koiraa ko. rodussa esitettiin - The number of dogs of the breed in question which you judged were

Rastita mikäli yhtään koiraa ei esitetty - Mark with a cross if no dogs were shown

Kpl  
St

Havaitsitko mitään ko. rodulle tarkkailtavaksi mainituista ongelmista tai piirteistä?  Kyllä   En 
Did you notice any of the issues and topics mentioned for the breed? Yes   No

Jos vastasit ”kyllä”, mitä ongelmia/piirteitä havaitsit ja kuinka monella koiralla niitä esiintyi? 
If ”yes”, which of the areas of risk/issues did you observe and in how many dogs?

Oliko mukana koiria, jotka olivat tarkkailtavien ongelmien/piirteiden osalta erinomaisia? Kyllä   Ei 
Did you notice dogs showing excellent quality in the areas of risk? Yes   No 
Lisätiedot ja kommentit: - Please indicate and make comments below!

TUOMARIRAPORTTI – havainnot tarkkailtavista  
kohteista  RKO-listatuilla roduilla

REPORT – observations of areas of risk  
in the BSI-listed breeds

Tätä lomaketta voidaan käyttää myös ei-listattujen rotujen raportointiin. Tuomaria pyydetään täyttämään lomake arvostelun jälkeen 
ja luovuttamaan se kehätoimitsijalle.

This form can also be used to report observed areas of risk in any breed. Please complete the report in connection with the judging and 
forward it to the ring steward.
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Onko mielestäsi tämä rotu aiheellisesti listattu tarkkailtavaksi?
Arvion tulisi pohjautua omaan tietoosi ja kokemukseesi rodusta, ei pelkästään tämän näyttelyn tuloksiin.

Do you find it adequate that this breed is listed in the BSI?
You are asked to consider this question from a perspective of your total experience in this breed and not only from the present show.

Kyllä, rotu on aiheellisesti listattu tarkkailtavaksi
Yes, it’s adequate that this breed is listed

Ei, rodun ei pitäisi olla tarkkailtavien listalla
No, it’s not adequate that this breed is listed

Ei mielipidettä tällä hetkellä – perustelut
I have at present no opinion – please comment why

Muita kommentteja tai ehdotuksia roduiksi, jotka tulisi lisätä tarkkailtavien listalle?
Do you have any other comments or suggestions about other breeds you feel ought to be considered for listing in the BSI?

Päiväys - Date

Allekirjoitus - Signature

Nimi tekstaten - Name in block letters

Kiitos yhteistyöstäsi! 
Thank you for cooperation!

PKU RKO – pohjoismaisten kennelliittojen yhteistyöhanke
NKU BSI – a collaboration between the Nordic Kennel Clubs
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