Luonnetestissä tarvittavat välineet
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Testialueelle mukaan:
- alueen rajaamiseen kehänauhaa tms.
- kehänauhaa myös kulkureitin opastamiseen (maahan kiinnitysnauloja) tai
spray –maalia maahan tehtävään reittimerkintään
- opasteet liikenteelle, pysäköinnille ja koirien ulkoilutusalueelle
- mikrosirun lukija
- vasara ja nauloja ”kaiken varalle”
- jätesäkkejä 200L
- ilmastointiteippiä ja maalarinteippiä
- akkuporakone (jos saatavilla) ja erikokoisia ruuveja
- puukko, sakset
Testiin:
- pannat, eri kokoisia kiinteitä kaulaimia
- vahva talutin n. 180cm
- lyhyt talutin (tarvitaan puolustushyökkäykseen)
- lyhyt liinapätkä n. 120 cm, ilman lukkoja, hämärän huoneen ovella koiran pitämiseen
- pitkä liina 5-10 m (turvaliinaksi)
- taistelulelut:
- puisia, kuorittuja tai höylätystä puusta, useita, eri vahvuisia, 35-50 cm pitkiä
- patukoita, siistejä
- taisteluköysi
- rätti, sukka, pehmolelu, narupallo
- piiskat:
- kahteen hyökkäyspaikkaan pihlaja tai paju piiskoja, useita, myös ratsupiiskat
pituus 80 –100 cm
- kelkka, kelkkanaru yli 30 m, kelkkaan rämisevää materiaalia (kiviä peltitölkissä)
- haalari, kunnon työhaalari on paras
- hartiapuu, henkari n. 40-50 cm
- haalarille 10 m naru, rissa tai rengas ja teline, johon rissa kiinnitetään
- jos haalaria ei ole mahdollista käyttää,
varataan sateenvarjoja (2-3) , kärkipiikittömiä, tummia
- tynnyri, rämisevä; siis sisältä kuiva, jotta mutterit ja kivenkappaleet kolisevat sen sisällä
- tynnyriteline; teline, jota pitkin tynnyri rämisten tulee alas
- naru tynnyrin vetäisemiseen n. 40 m (jos tynnyri pyöräytetään takaa, näkösuoja)
- hämärä huone (riittävän iso, min. 10m):
- ikkunat peitetty mustin jätesäkein, voidaan raottaa tarvittaessa
- luonnon valoa säädellään
- taskulamppuja (2) (jos luonnonvalo ei onnistu)
- pressu lattialle (pintamateriaalin muutos)
- tuoleja, penkkejä ym. saa olla tilassa, järjestellään sopivasti
- liinapätkä ovelle
- oveen salpa, jotta koira ei pääse karkaamaan ulos
- koiranohjaajalle tuoli
- seinäkiinnityskoukku, luja
- muovipäällystetty vaijeri / ketju n. 80 cm, lujat kiinnikkeet ja haka, narukiinnitys ei käy
- ase, 9mm
- panoksia 5/koira max.

Toimisto:
lomakkeet esitäytettyinä
kyniä
kirjoitusalustoja
taskulaskin, kunnollinen
tarroja, kirkasta kontaktimuovia
rokotusvaatimukset, ”valionarvorodut”, valitusmenettely ja lomakkeet ym. Kennelliiton sivuilta
matkalaskulomakkeita

käy, piiskojen

muovitaskuja (sadepäiväksi tuloksen lukemiseen)
päivystävän lääkärin yhteystieto
päivystävän eläinlääkärin yhteystieto
Työtehtävät voidaan jakaa esim: (henkilöt esim. A,B,C ja D)
- ratamestari tai muu toimihenkilö (A/D)
- sihteeri (B)
- tunnistusmerkinnän tarkastaja (C), koirien vastaanottaja, informaatikko, joka kohtaa ihmiset ensimmäisenä
ja informoi heitä testin tilanteesta ja käyttäytymisestä testialueella. Hän voi myös varmistaa, että testiin
tulevalla koiralla on kunnon panta ja tarvittaessa opastaa vaihtamaan pannan ennen varsinaiselle
testialueelle tuloa. (Tuomarit vaihdattavat kyllä pannan, jos epäselvää onko panta kelvollinen.)
- kelkan palauttaja (A/D)
- haalarin vetäisijä (tuomarit tai D)
- jos sateenvarjo (tuomarit)
- tynnyrin pyörittäjä, vetäisijä (A)
- ampuja (D)
- kahvinkeittäjä

