
Näitusekoolituse algkursus

 1. Näituse seisu õpetamine algab juba kutsika eas 5-6 nädala vanuses (seda võib 
teha ka hiljem) kui aretuskasvataja hakkab kutsikaid testimise eesmärgil seisma 
panema (alus ei tohi libe olla!) ja seismine trimmingulaual 8 nädala vanuses 
pikemat aega. Edaspidine treening tänaval või kus iganes.

    Nelja kuune kutsikas treeningul

  Sellistelt näitustel osalevatelt kasvatajatelt soetatud koer võtab palju paremini 
õppust kui nn. paljunduskasvataja kasvandikud. Samuti paneb aretuskasvataja 
tähele milline kutsikas absuluutselt ei taha seista. Selleks võivad olla mitmed 
anatoomilised põhjused. See aga on omaette valdkond.
 2. Et näitusel koer liiguks rebimata, kakerdamata ja vedamata, peab kutsikaga 
tänaval liikumist alustama varakult.  Kasvatajana võin öelda seda, et alustan kohe 
kõigi kutsikatega 8-9 nädala vanuselt, panen rihma kaela ja kõik. NB! Unusta 
fleksirihm, sest sellega ei hakka koer kõrval kõndima. Samuti ei mingeid trakse 
sest foks pole kelgukoer! Esimestest tänava jalutuskäikudest ilmneb kohe kutsik-
koera iseloom: Pooled ei võõrasta selles eas üldse vaid on uudishimulikud, 
ülejäänud 50% jagunevad omakorda pooleks. Üks osa nendest vajavad natuke 
julgustamist, patsutamist silitamist, nunnutamist ja teise-kolmanda korra järel on 
nad kohanenud uue ümbrusega. Üksikute kutsikatega kes sattuvad paanikasse on 
vaja kohe tööle hakata tasa ja targu iga päev. Need kutsikad ei tohi sattuda 
oskamatu ja närvilise handleri kätte – siis on nad kadunud. Üks ainus valuvõte, 
järellohistamine või kuri hääl ja selle koeraga avalikkuse ette minek lõpeb maas 
lömitamisega. Selline kutsikas on hullem praak kui mõne iluhamba puudumine või 



kõver saba. Kohe ütlen ära et ega siit näituse koera ei tulegi. Suure treeningu 
tulemusena võid saada üsna korraliku hinde aga võitjaks ei tule, sest kogu ta 
kehakeel räägib kohtunikule, et saaks siit ringist ainult minema. Kas selline koer 
ka aretusse sobib – see on omaette teema. Rahustuseks võin öelda et korraliku 
partneri puhul sobib.

  Tänavale minnes on vajalik 2 – 2,5 m pikk kerge, tugev ja peenem rihm. Kõige 
enne jalutage vabalt rihma otsas, et koer oma hädad saaks ära tehtud. Jälgi et ta 
seda ei tee kõnniteel, muruplatsil – sel juhul tuleb kohe ära koristada. Tekib 
küsimus, kas paned julga kilekotiga taskusse või poetad üle aia – see on sinu 
otsustada, sest prügikastid peaksid olema iga paarisaja meetri taga aga tegelikult 
pole. Mõnes linnas olevat siiski spets. kohad jalutamiseks! 
  Kui need asjad aetud, alustad treeningut kõrvalkõnniga. Võtad selle pika 2m 
rihma vasakult kaela tagant üle ja vaba ots langeb paremale rinnale. See on selleks, 
et parema käega haarata rihmast kui koer paanikasse sattub ja lahti pääseb. 
Vasakut kätt on koer, hoiad vasaku käega rihmast kinni ja juhid koera. Kael peab 
olema siiski mitte väga poodud asendis vaid selliselt et ei ulatuks nina maas 
nuuskima ja kõik neli jalga ulatuvad vabalt maa külge. Kaelarihm, mitte laiem kui 
1 cm, peab olema kõrvade taga aga mitte kõrisõlmel (hakkab läkastama kohe) ja 
alustad liikumist. Käega mis hoiab koera rihma, juhid koera liikuma enese vasaku 
põlve kõrval natuke eespool oma kinganina. (Näitusel on kena kui kohtunik näeb 
koera, mitte sinu kinganina). Koera kaugus sinu kõrval on välja sirutatud käe 
ulatus. See on selleks et sa ei astuks kogemata koerale peale. Ainsad sõnad mida 
koerale ütled on „kõrval“ ja „tubli“ kui ta suudab kasvõi paar meetrit käia siis ära 
unusta edusammukese eest premeerida (kuid ära kõhtu täis sööda). Algajat koera 
üle ei tohi treenida. Lase iga 5 minuti järel vabalt kõndida. Kui koer on 5 min. 
puhanud, katseta jälle 5 minutit, puhkusega vaheldumisi – nii pool tundi. Selliselt 
toimeta iga jalutuskäigul kuni teie paar meetrit muutuvad järjest pikemaks. Kui see 
selge, alusta ka näituse seisu tänaval (varem tegid seda kodus). Ka siin on sama 
põhimõte! Märka koera püsivust mis kestab algul ainult mõned hetked. 



Ära häbene koera kõrvale kükakile laskuda kui vaja. 
Mõni koer vajab sinuga lähemat kontakti kui püsti seistes. 

PS.Kui koer ajab jalad ette kui kiikhobu, siis maiusega on vaja meelitada tema 
keha raskus ettepoole. Kutsikat 30 minutilise jalutuskäigu ajal on paras treenida 3 
korda 5 minutit. Näituse seisu saab treenida eraldi ka kodus toas, mänguhoos või 
kui tahad talle maiust anda. Ta peab enne seda võtma näituseseisu ja alles siis 
annad maiuse. Käsklusele „Seisa“, järgneb maius koos sõnaga „tubli“. Näitusel 
peab koer  kohtunikul lubama ka oma  hambaid vaadata ja keha kompida. Kodus 
palu seda teha oma külalistel, et koer harjuks võõra puudutusega. Veel on vaja 
jälgida et näituse seisu ajal koer ei hoiaks saba taha poole, sel juhul korrigeeri saba 

õigesse asendisse oma käega. 
  Kui need võtted omandatud, vaata näitustel mida on veel õppida -  võrdle oma ja 
teiste esinemist. Õpi alati – sest oled ju raha maksnud.



3. Näitusele minnes riietu korrektselt ja tagasihoidlikult. Sa ei tohi kohtuniku 
tähelepanu segada mis on suunatud eelkõige koerale ning alles siis handleri 
ja koera koostööle. Riietuse värvid ei tohiks olla koera värvi – foksil siis 
mitte valge, must, pruun. Miks? Vaata, sinu taust segab kohtunikul näiteks 
koera seljajoone korrektset nägemist.

Naissoost handlerid, vältige sügavaid dekolteesid, puusapükse – need sobivad 
siiski õhtusele ajale baaripukki lantimiseks.. aga mitte meeskohtuniku 
mõjutamiseks.
 Täidlasele inimesele suvisel ajal ei sobi ka paljas selg ja toestamata loperdavad 
kehaosad mis toovad pealtvaatajatele silme ette üleliigsed kilod jm. Liiga lühike 
seelik on samuti ebamugav sest siis pead Sa ise oma keha asendile keskenduma 
ning koera esitlus  võib mitte 100% õnnestuda. 
Kõige sobivam on pükskostüüm. Jalanõud olgu madalad ja sisse kantud. Kõrged ja 
teravad kontsad  võivad vigastada koera käppi kui koer ei liigu sul nn. nööri 
mööda. Ringis oodates jälgid ühe silmaga kohtunikku ja tema märguandeid. 
Teisega jälgid oma koera. Keelatud on kohtunikuga vestlust alustada. Vastama 
peab ainult kohtuniku küsimustele. Kui koer on laual siis liigu alati kohtuniku eest 
ära kui tema liigub koera suhtes. Kui sa pole hindega rahul, ära näita seda välja 
vaid oska kaotada. Pea alati lugu oma konkurentidest ja otsi vigu kõige enne enda 
esinemistest ja koerast!      Pind päkka!



Tule taevas appi !!!


