
Tehtävät Max. Vähennykset Pisteet Yleistä/Kommentteja

Karsina tai aitaus, vartiointi 25 p.

Häkistä otto

Uudelleenhäkitys

Vartioiminen ja hyppy

Hankala kulkuväylä 25 p.

Kuljetus/Hallinta 50 p.

Siirtymiset

Tieosuus

Ajoneuvon ohitus

Laidunnus, lampaan kiinniotto

Pysähdykset 20 p.

Suorituksen laatu 30 p.

Käskyt

Tottelevaisuus

Aktiivisuus

Pisteet yht. Max. 150 p. Suoritusaika / 35 min.

Paikka Aika Nro

Rotu Rotukoodi

Koiran nimi Rek.nro

TM-numero TM-tarkastaja
Uros Narttu

Omistaja

Ohjaaja

Paimennuskoe 
Arvostelulomake

Arvosanat

Erinomainen >= 80 % (120–150 p.) Erittäin hyvä >= 70 %–< 80 % (105–alle 120 p.) Hyvä  >= 60 %–< 70 % (90–alle 105 p.)

Koulutustunnus PAIM3 (>= 105 p.) Ei tulosta < 60 % (alle 90 p. )

Keskeytettiin Keskeytyksen syy

Keskeyttti

Tuomarin allekirjoitus Nimen selvennys ja tuomarin numero

Suomen Kennelliitto – Kamreerintie 8 02770 ESPOO Puh./Tel. +358 (0)9 887 300 The Finnish Kennel Club 
Finska Kennelklubben ry. Kamrersvägen 8 02770 ESBO Fax +358 (0)9 8873 0331 www.kennelliitto.fi

Jakelu: 1. Kennelliitto, 2. Rotujärjestö, 3. Koiranomistaja v3.01.2017
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