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Pentueen ilmoi�aminen välitykseen 
Rotu: bordercollie 
Pentue suunni�eilla: Odotetaan syntyvän viikolla:  6-7 
Pentue on syntynyt: 
 
Vanhempien ja isovanhempien �edot  
Kirjoita nimi ja rekisterinumero, mitä eläimiä �lalla paimentaa (L = lampaat, LL = lypsylehmät,  
EL = emolehmät) sekä karvanpituus (lk = lyhytkarvainen, pk = pitkäkarvainen) 
 
Emä:  Pää�ymätön Tuuri pk L Rek.nro:  J2071/14n Perusrata vuonna: 2015 
Lonkat: A/A Silmäpeilaus (bc): OK CEA -status: terve (vanhempien per.)  
Emän emä: Torrie lk L Rek.nro: J1892/12n 
Emän isä: Dri� pk L Rek.nro: J1728/08u 
 
Isä:  High Ash Thor lk L Rek.nro: J2435/16u Perusrata vuonna: 2018 
Lonkkakuvaustulos: B/B Silmäpeilaus (bc): OK CEA -status: terve  
Isän emä: High Ash Lace lk L Rek.nro: 00/326702 
Isän isä:  Sailor lk L Rek.nro: 00/331801 
 
Lyhyt kuvaus pentueen vanhempien työskentelystä ja luonteesta: 
 
Inkeri  on periksiantamaton ja hyvällä työälyllä varuste�u luontainen paimen. Kohtelee eläimiä hyvin ja 
itsevarmas�, myös ahtaissa �loissa. Ei jumi silmästä, eikä liioitele kaarien suuruu�a.  
Ihmisiä kohtaan hyvin ystävällinen ja arkielämässä huomaamaton ja helppo. Ei aiheuta myöskään 
laumassa konflikteja. Monipuolinen harrastuskoira. 
 
Thor  omaa hyvät hakukaaret ja rehdin ajon. Se on helpos� koulute�avissa, eikä hyydy suurestakaan 
työmäärästä.  
Arkielämässä suorasukainen, rohkea ja helppo koira.  
 
 
 
Erityistoivomuksia pennun ostajien suhteen:  
Pennut myydään työ- ja/tai harrastuskoiriksi koteihin, missä on aiempaa kokemusta paimenkoirista tai 
suuri into oppia niiden käytöstä (= on valmis käy�ämään aikaa koulu�amiseen). Myös koulutussopimus 
on mahdollinen. Mikäli olet kiinnostunut pennusta, kerro itsestäsi ja koiratarpeestasi ensisijaises� 
sähköpos�lla. Lisä�etoja osoi�eesta  h�p://paa�ymatonkennel.blogspot.com 
Pentue rekisteröidään SPKY:n ja SKL:n rekistereihin. 
 
Kasvattajan yhteystiedot 
Nimi:  Jepu Kilponen  Puhelinnumero: tavoi�aa parhaiten @:lla 
Paikkakunta: Eräjärvi Sähköpos�: jepu.kilponen@gmail.com 
Ko�sivut: h�p://paa�ymatonkennel.blogspot.com 
 
Kaavakkeita ja lisä�etoja saat pentuväli�äjältä tai SPKY:n ne�sivuilta (www.spky.fi). 
Välitysmaksu on 10 euroa. Ilmoitus on voimassa suunni�eluhetkestä 12 kk tai pentueen syntymästä 3 kk.  

http://paattymatonkennel.blogspot.com/
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Maksa Suomen paimenkoirayhdistyksen �lille  FI53 5068 0620 0227 54  viitenumerolla  30708. 
Täytä kaavake huolellises� ja lähetä se pentuväli�äjälle sähköpos�tse tai paperiversiona pos�tse.  
Ne�sivujen lisäksi ilmoitus on näkyvillä seuraavassa Paimenpos�ssa ja pentuväli�äjä kertoo niistä 
kyselijöille. Molempien rotujen ilmoitukset lähetetään  Katri Piilolalle.  
Osoite: Järvi�e 127, 49570 Kannusjärvi.  Sähköpos�: katri.piilola@live.fi, puh. 050 5636348 
 
 


