Ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä
Rapport om hundens aggressiva beteende
Report of dog’s aggressive behaviour
Tapahtuman paikka, aika – Ort, datum för händelsen – Place, date of incident

Näyttely
Utställning
Show

Koiran rotu – Ras – Breed

Koe
Prov
Test

Kilpailu
Tävling
Competition

Muu
Annan
Other . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rek.nro – Reg.nr. – Reg.nr.

Koiran nimi – Hundens namn – Name of the dog
Omistaja/Ohjaaja – Ägare/Förare – Owner/Handler

Puhelin – Telefon – Phone

Osoite – Adress – Address

Sähköposti – e-mail

Ilmoituksen tekijän kuvaus tapahtuneesta – Anmälarens beskrivning av händelsen – Description of the incident by announcer:

JAKELU–UTDELNING–DISTRIBUTION LIST: 1. Kennelliitto/Kennelklubben/Kennel Club; 2. Koiranomistaja/Hundens ägare/Dog’s owner

Puriko koira? - Bet hunden? - Did the dog bite?

Nimi – Namn – Name

Kyllä
Ja
Yes

Ei
Nej
No

Puhelin – Telefon – Phone

Osoite – Adress – Address
Allekirjoitus – Underskrift – Signature

Sähköposti – e-mail

Koiran omistajan/ohjaajan lausunto tapahtuneesta – Ägarens/förarens beskrivning av händelsen – Description of the incident by owner/handler:

Nimi tekstaten – Namn med textbokstäver – Name in block letters

Allekirjoitus – Underskrift – Signature

Tapahtuneen silminnäkijät ja heidän yhteystietonsa – Vittnen till händelsen; namn, telefon, e-mail – Eye-witness (if any), name/s, phone, e-mail

3000.3.14

Lisäohjeita

Ytterligare anvisningar

Further instructions

Ilmoitusten tarkoituksena on, että vihaisesti
käyttäytyvän koiran osallistuminen näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin tai muihin tapahtumiin voidaan kieltää muiden osallistujien
turvaamiseksi.

Rapporternas syfte är att en aggressiv hund kan
stängas ut från utställningar, prov, tävlingar
eller övriga evenemang för att trygga de övriga
deltagarnas säkerhet.

The purpose of the reports is that a dog with
aggressive behaviour can be excluded from dog
shows, trials, competitions or other events in
order to keep the other participants safe.

Det är viktigt att i rapporten beskriva så tydligt
som möjligt situationen som ledde till det
aggressiva beteendet, vad hunden gjorde och
vad/vem hundens aggressiva beteende riktade
sig mot.

It is important to clearly describe the situation
that led to the aggressive behaviour, what the
dog was doing and towards what/who the
behaviour was directed.

On tärkeää, että ilmoituksessa kuvataan mahdollisimman selkeästi vihaiseen käyttäytymiseen
johtanut tilanne, mitä koira teki ja keneen/
mihin vihainen käytös kohdistui.
Ilmoitusta tehtäessä tulee arvioida
– mitkä tekijät vihaiseen käyttäytymiseen
johtivat, oliko tilanteessa esim. jotain
erityisen provosoivaa
– puriko koira ihmistä tai toista koiraa, vai
pyrkikö se vain varoittamaan
– oliko reaktio ylimitoitettu suhteutettuna
ärsykkeeseen
– johtuiko vihainen käytös pelokkuudesta
Kaikilta roduilta ei edellytetä samanlaista luonnetta, mutta ihmiseen tai toiseen koiraan kohdistuva aggressio, ilman selvää uhkaa, ei ole
hyväksyttävää käytöstä ja siitä tulee aina tehdä
ilmoitus.
Tämä koskee kaikkia näyttelyitä, kokeita, testejä
ja kilpailuja.

Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.

Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8

Vid ifyllandet av rapporten bör följande
bedömas
– vilka faktorer ledde till det aggressiva
beteendet, fanns det t.ex. något mycket
provocerande i situationen
– bet hunden en mänska eller en annan hund
eller försökte den enbart ge en varning
– var reaktionen för kraftig i förhållande till
impulsen
– berodde det aggressiva beteendet på rädsla
Alla raser förutsätts inte ha ett likadant
temperament men aggression som riktas mot
en mänska eller en annan hund, utan ett tydligt
hot, är inte beteende som kan godkännas och en
rapport bör alltid göras därav.
Detta gäller alla utställningar, prov, test och
tävlingar.

02770 ESPOO
02770 ESBO

When filing the report you should assess
– what factors led to the aggressive behavior,
was there for example something very
provoking
– did the dog bite a person or another dog or
was it just trying to give a warning
– was the reaction excessive compared to the
impulse
– was the aggressive behaviour caused by fear
All breeds are not expected to have an identical
character, but aggression directed towards
a person or another dog without an evident
threat cannot be accepted and must always be
reported.
This applies to all shows, trials, tests and
competitions.

Puh./Tel. +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331

The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi

