
Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys RY:n 
VESITESTI- arvostelukaavake 

 

    
Paikka: 

Koiran virallinen nimi:  
   

Päiväys: 

      
1. NOUTO Suoritus Hyväksytty / Hylätty, syy:_____________                    

Uimaanmeno-
halukkuus 

Ei mene veteen 
Menee haluttomasti tai 

huomattavalla viiveellä veteen 

Menee innokkaasti tai pienellä 
viiveellä veteen, mutta tarvitsee 
huomattavaa tukea ohjaajalta 

mennä uintisyvyyteen  

Menee uintisyvyyteen pienellä viiveellä tai tarvitsee 
vain vähäistä tukea ohjaajalta 

Menee epäröimättä uintisyvyyteen 

Kiinnostus 
esineeseen  

Ei osoita mitään 
kiinnostusta  

Ei ui suoraan esineelle. 
Ei juurikaan osoita kiinnostusta, 

mutta ui esineelle.  
Kiinnostuu esineestä pienellä viiveellä tai tarvitsee 

vain vähäistä tukea ohjaajalta 
Kiinnostuu esineestä heti 

Esineeseen 
tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Tarttuu, päästää kokonaan irti 
ja jättää esineen. 

Tarttuu esineeseen useamman 
yrityksen tai pitkän viiveen jälkeen 

Tarttuu, päästää kokonaan irti ja tarttuu uudelleen Tarttuu esineeseen heti 

Kiinnipitäminen 
Ei tartu 

esineeseen  
Irroittaa esineestä uintimatkan 

aikana  
Muuttaa otetta kiinnipitäessä 

Irroittaa esineestä juuri ennen tai kun tassut osuvat 
pohjaan 

Kantaa esineen rantaveteen tai rantaan 
asti 

Uintityyli Ei ui  
Uinti erittäin hankalan 

näköistä, ui pystyssä tai 
vaikeuksia pysyä pinnalla 

Uinti epävakaata tai tehotonta 
Uinti pääosin vakaata. Esineen kanto vaikuttaa vain 
hieman tai ei lainkaan uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

Uinti vakaata ja tehokaasta Esineen kanto 
ei vaikuta uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

 
2. A. OHJAAJAN KANSSA UIMINEN TAI VENEELLE UINTI / B. VENEEN HAKEMINEN Suoritus Hyväksytty / Hylätty, syy:_____________                    

Uimaanmeno-
halukkuus 

Ei mene veteen 
Menee haluttomasti tai 

huomattavalla viiveellä veteen 

Menee innokkaasti tai pienellä 
viiveellä veteen, mutta tarvitsee 
huomattavaa tukea ohjaajalta 

mennä uintisyvyyteen  

Menee uintisyvyyteen pienellä viiveellä tai tarvitsee 
vain vähäistä tukea ohjaajalta 

Menee epäröimättä uintisyvyyteen 

Uintityyli Ei ui  
Uinti erittäin hankalan 

näköistä, ui pystyssä tai 
vaikeuksia pysyä pinnalla 

Uinti epävakaata tai tehotonta 
Uinti pääosin vakaata. Veneen veto vaikuttaa vain 
hieman tai ei lainkaan uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

Uinti vakaata ja tehokaasta. Veneen veto 
ei vaikuta uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

 Arvosteltavat lisäkohdat: B. VENEEN HAKEMINEN   

Kiinnostus 
veneeseen 

Ei osoita mitään 
kiinnostusta  

Ei ui suoraan veneelle 
Ei juurikaan osoita kiinnostusta, 

mutta ui veneelle.  
Kiinnostuu veneestä pienellä viiveellä tai tarvitsee vain 

vähäistä tukea ohjaajalta 
Kiinnostuu veneestä heti 

Köyteen 
tarttuminen 

Ei tartu köyteen 
Tarttuu, päästää kokonaan irti 

ja jättää köyden 
Tarttuu köyteen useamman 

yrityksen tai pitkän viiveen jälkeen 
Tarttuu, päästää kokonaan irti ja tarttuu uudelleen Tarttuu köyteen heti  

Kiinnipitäminen Ei tartu köyteen 
Irroittaa köydestä uintimatkan 

aikana  
Muuttaa otetta kiinnipitäessä 

Irroittaa köydestä juuri ennen tai kun tassut osuvat 
pohjaan 

Kantaa köyden rantaveteen tai rantaan 
asti 



3. A. HUKKUVAN PELASTAMINEN VALJAILLA /  B. HUKKUVAN PELASTAMINEN PATUKALLA Suoritus Hyväksytty / Hylätty, syy:_____________                    

Kiinnostus 
hukkuvaan  

Ei osoita mitään 
kiinnostusta  

Ei ui suoraan hukkuvalle 
Ei juurikaan osoita kiinnostusta, 

mutta ui hukkuvalle  
Kiinnostuu hukkuvasta pienellä viiveellä tai tarvitsee 

vain vähäistä tukea ohjaajalta 
Kiinnostuu hukkuvasta heti 

Uimaanmeno-
halukkuus 

Ei mene veteen 
Menee haluttomasti tai 

huomattavalla viiveellä veteen 

Menee innokkaasti tai pienellä 
viiveellä veteen, mutta tarvitsee 
huomattavaa tukea ohjaajalta 

mennä uintisyvyyteen  

Menee uintisyvyyteen pienellä viiveellä tai tarvitsee 
vain vähäistä tukea ohjaajalta 

Menee epäröimättä uintisyvyyteen 

Uintityyli Ei ui  
Uinti erittäin hankalan 

näköistä, ui pystyssä tai 
vaikeuksia pysyä pinnalla 

Uinti epävakaata tai tehotonta 
Uinti pääosin vakaata. Hukkuvan veto vaikuttaa vain 
hieman tai ei lainkaan uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

Uinti vakaata ja tehokaasta Hukkuvan veto 
ei vaikuta uintityyliin tai -tehokkuuteen. 

3.  Arvosteltavat lisäkohdat: B. HUKKUVAN PELASTAMINEN PATUKALLA   

Esineeseen 
tarttuminen 

Ei tartu 
esineeseen 

Tarttuu esineeseen 
useamman yrityksen jälkeen 

Tarttuu esineeseen, mutta löysää 
otetta tai alkaa puremaan esinettä 

Tarttuu esineeseen toisella yrityksellä tai tarttuu, 
päästää kokonaan irti ja tarttuu uudelleen 

Tarttuu esineeseen ensimmäisellä 
yrityksellä 

Kiinnipitäminen 
Ei tartu 

esineeseen  
Irroittaa esineestä uintimatkan 

aikana  
Muuttaa otetta kiinnipitäessä 

Irroittaa esineestä juuri ennen tai kun tassut osuvat 
pohjaan 

Kantaa esineen rantaveteen tai rantaan 
asti 

      

Kokonaisuus:  Hyväksytty / Hylätty 
 

 
Kuvaus koiran suorituksesta: 

  
___________________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
 
 

___________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvostelijan 
nimenselvennys ja 

allekirjoitus:  

  

      


