LUONNETESTIN ARVOSTELUTAULUKKO
1.1.2007 lähtien
Toimintakyky (kerroin 15)
+3 erittäin suuri
+2 suuri
+1 kohtuullinen
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 toimintakyvytön
Terävyys (kerroin 1)
+3 kohtuullinen ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
+2 suuri ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljellejäävää hyökkäyshalua
-1 pieni jäljellejäävin hyökkäyshaluin
-2 kohtuullinen jäljellejäävin hyökkäyshaluin
-3 suuri jäljellejäävin hyökkäyshaluin
Puolustushalu (kerroin 1)
+3 kohtuullinen hillitty
+2 suuri hillitty
+1 pieni
-1 haluton
-2 erittäin suuri
-3 hillitsemätön
Taisteluhalu (kerroin 10)
+3 suuri
+2 kohtuullinen
+1 erittäin suuri
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 haluton
Hermorakenne (kerroin 30)
+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen
+1 hieman rauhaton
-1 vähän hermostunut
-2 hermostunut
-3 erittäin hermostunut
Temperamentti (kerroin 15)
+3 vilkas
+2 kohtuullisen vilkas
+1 erittäin vilkas
-1a häiritsevän vilkas
-1b hieman välinpitämätön
-1c impulsiivinen
-2 välinpitämätön
-3 apaattinen
Kovuus (kerroin 8)
+3 kohtuullisen kova
+2 kova
+1 hieman pehmeä
-1 erittäin kova
-2 pehmeä
-3 erittäin pehmeä
Luoksepäästävyys
+3 hyväntahtoinen luoksepäästävä avoin
+2a luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen
+2b luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä
-1 selvästi pidättyväinen
-2 hyökkäävä
-3 salakavala
Laukauspelottomuus
+++ laukaisuvarma
++ laukaisukokematon
+ paukkuärtyisä
- laukausaltis
-- laukausarka

1.1.1996 lähtien
I Toimintakyky (15):
+3 erittäin suuri
+2 suuri
+1 kohtuullinen
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 toimintakyvytön
II Terävyys (1):

+3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
+1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua
-1 pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-2 kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
-3 suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin
III Puolustushalu (1):
+3 kohtuullinen, hillitty
+2 suuri, hillitty
+1 pieni
-1 haluton
-2 erittäin suuri-3 hillitsemätön
IV Taisteluhalu (10):
+3 suuri
+2 kohtuullinen
+1 erittäin suuri
-1 pieni
-2 riittämätön
-3 haluton
V Hermorakenne (35):
+3 rauhallinen ja varma
+2 suhteellisen rauhallinen
+1 hieman rauhaton
-1 vähän hermostunut
-2 hermostunut
-3 erittäin hermostunut
VI Temperamentti (15):
+3 vilkas
+2 kohtuullisen vilkas
+1 erittäin vilkas
-1 häiritsevän vilkas
-2 välinpitämätön
-3 apaattinen
VII Kovuus (8):
+3 kohtuullisen kova
+2 kova
+1 hieman pehmeä
-1 erittäin kova
-2 pehmeä
-3 erittäin pehmeä
VIII Luoksepäästävyys (15):
+3 hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin
+2 luoksepäästävä, hieman pidättyväinen
+1 mielistelevä
-1 selvästi pidättyväinen
-2 hyökkäävä
-3 salakavala
Laukauspelottomuus:
+ laukausvarma
++ laukauskokematon
+++paukkuärtyisä
- laukausaltis
-- laukasarka
Roduilla, joilla hyväksytty luonnetestitulos vaaditaan valionarvoon yms, koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen kun edellä mainitulla tavalla laskettu
lopputulos on vähintään +75 ja koira on saanut vähintään +1 terävyydessä, hermorakenteessa ja luoksepäästävyydessä sekä arvosanan +
laukauspelottomuudessa.

