
VESITESTAUS - TESTITILAISUUDEN KULKU 

  

1. Testiin ilmoittautuminen tapahtuu jatkuvan ilmoittautumisen periaatteella joko suoraan 

NF-vesitestin sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautuneisiin otetaan suoraan yhteyttä kun 

testitilaisuuksia järjestetään. Testin vastaanottajat voivat myös itsenäisesti ilmoitella yleisistä 

testipäivistä, kunhan tieto saavuttaa ensimmäisenä jonotuslistan (sähköposti). 

   

Kun testipaikasta on ilmoitettu testattavan koiran omistajalle,tämä täyttää 

ilmoittautumislomakkeen ja lähettää sen NF-vesitestin sähköpostiosoitteeseen /postitse 

sovittuun osoitteeseen.  Aluetoimintaryhmiin ja kasvattajapäiville tms on sallittua "tilata" 

testaajat. Näissä tapauksissa osapuolet sopivat itse keskenään mahdollisista 

matkakulukorvauksista ja siitä, että testaustapahtuman järjestämiseen on hankittu 

maanomistajan kirjallinen lupa.   

  

2. Testimaksu suoritetaan Suomen Newfoundlandinkoirayhdistyksen tilille ennen testiä. 

Kuitti maksetusta suorituksesta tulee lähettää NF-vesitestin sähköpostiositteeseen tai 

sovittuun postiosoitteeseen.   

  

3. Kaikki testitilaisuuteen kutsutut henkilöt saapuvat paikalle vähintään puoli tuntia ennen 

testitilaisuuden alkua.   

  

4. Testitilaisuudessa:   Koirat, jotka eivät ole suoritusvuorossa on pidettävä kytkettyinä. 

Koiraa ei saa jättää kytkettynä ilman valvontaa puuhun /peräkoukkuun tms. Koiran SAA 

jättää pieniksi hetkiksi valvomatta riittävän viileässä ja varjoisassa paikassa olevaan häkkiin. 

Testin valokuvaus ja videokuvaus on sallittua sille osoitetulta paikalta. Ylimääräistä 

metelöintiä on vältettävä toisten koirien suoritusvuorolla (viheltely, koirien haukututtaminen, 

autojen käynnistäminen lähellä suorituspaikkaa, käskysanojen huudahtelu omien koirien 

kanssa harjoitellessa / lämmitellessä).   

  

5. Testitilaisuudesta saa poistua vasta kaikkien koirien suoritusten ja loppupuhuttelun jälkeen. 

Tarvittaessa testiin osallistujat voidaan jakaa pienempiin ryhmiin.   

  

6. Suoritus merkitään liikekohtaisesti muodossa hyväksytty / hylätty. Koiran ohjaaja saa 

testin vastaanottajalta kirjallisen kuvauksen koiransa suorituksesta. Osallistuva nöffi saa 

myös todistuksen testiin osallistumisesta.  Testeissä ei ole tarkoitus myöskään pitää kanttiinia 

/ myydä arpoja / järjestää muuta ohjelmaa. Jos joku haluaa niin tehdä yhdistyksemme 

hyväksi, se on sallittua.   

 

7. Testin järjestäjillä / NF-yhdistyksellä ei ole vakuutuksia testaustilaisuuksia varten. Testiin 

osallistutaan omalla vastuulla. Onnettomuus- ja vahinkotapahtumien sattuessa osapuolet 

sopivat asian keskenään. 

  

8. Käytettävän rannan tulee olla koirille ja ihmisille turvallinen ja mielellään tasaisesti 

loiveneva niin että koira saavuttaa kohtuullisessa ajassa uimasyvyyden. Suoritusalueella ei 

saa olla esim. isoja kiviä (törmäysvaara).  Järjestäjien on tarkistettava ranta ja veden laatu 

ennen testin alkua (lasinsirut, levätilanne). 


