Dog sports, trials and competitions in Finland
Suomessa borderterrieri tunnetaan monipuolisena harrastuskoirana, ja se onkin
monen harrastajan rotuvalinta. Suomen Kennelliiton alaisuudessa on mahdollisuus
harrastaa lukuisia koiraurheilulajeja sekä käyttökokeita. Tässä artikkelissa
kurkistamme niistä rotumme keskuudessa suosituimpiin.
Agility
Agility tuli Suomeen 1980-luvun puolivälin tienoilla Isosta-Britanniasta. Laji otettiin
innostuneesti vastaan rodun piirissä. Kerho järjesti kursseja ja perusti agilityjaoston,
joka myöhemmin kasvoi yhdeksi Suomen suurimmista agilityseuroista. Vuosittain
pidetään omat mestaruuskisat. Kerho palkitsee vuosittain edellisvuoden
kisamenestyksen perusteella vuoden agilitykoiran ja vuoden tulokkaan.
Agility on hyväksytty viralliseksi urheilulajiksi Suomessa. Borderterrierit kilpailevat
mini- ja mediluokissa. Borderterrieri on ollut tavallinen näky myös Suomen agilityn
maajoukkueissa.
Vuosittain borderterrierit starttaavat noin 2 500 – 2 900 kilpailustarttia, kisaavia
koiria on vuositasolla noin 300. Vuosina 2010 – 2020 syntyneille koirille on
myönnetty 17 Suomen agilityvalion arvoa sekä 13 Suomen hyppyvalion arvoa.
Tottelevaisuus ja rally-toko
Tottelevaisuuskokeet ovat koiranäyttelyiden ohella vanhimpia koiraharrastuslajeja
Suomessa. 2000-luvun alussa tottelevaisuuskokeet saivat rinnalleen rennomman
tottelevaisuusharrastuksen, rally-tokon, josta tuli vuonna 2014 myös Kennelliiton
virallinen kilpailulaji. Rally-tokossa koira suorittaa erilaisia tehtäviä ja temppuja
samalla, kun se seuraa ohjaajan vasemmalla tai oikealla sivulla.
Tottelevaisuuskokeissa borderterrierit ovat kilpailleet melko harvakseltaan – laji on
nopealle, mutta varsin itsenäiselle rodulle ehkä hieman hidastempoinen ja
kaavamainen. Huippuvuosina, ennen rally-tokon virallistamista borderterrierit
starttasivat noin 50 – 70 kertaa vuodessa tottelevaisuuskokeissa. Nykyään määrä on
varsin maltillinen, vuosittain kilpailusuorituksia on 15 – 20 ja kilpailevia koiria
kymmenkunta.
Rally-toko löi itsensä läpi nopeasti sen saatua viralliset koeoikeudet. Vuosittain
lajissa kilpailee kolmisenkymmentä eri koirakkoa, jotka ovat tehneet 50 – 70 tulosta
vuosittain.
Koiratanssi

Koiratanssin suosio on jäänyt Suomessa varsin vähäiseksi. Laji, joka yhdistää
tottelevaisuuden, luovuuden ja musiikin, on ollut virallinen kilpailulaji Suomen
Kennelliiton alaisuudessa vuodesta 2011. Suomessa koiratanssissa kilpaillaan
kahdessa eri lajissa: vapaaohjelma freestylessä ja koiran seuratessa ohjaajaa heelwork
to music -luokassa.
Koiratanssilla on Suomessa kourallinen borderterrieriharrastajia, jotka tekevät
vuosittain muutamia koesuorituksia.
Nose work
Koirien hajuerottelulaji, nose work, on uusi, mutta erittäin nopeasti suosiota
saavuttanut laji myös borderterrieriharrastajien joukossa. Lajissa koira etsii ja
erottelee erilaisia sille opetettuja hajuja, kuten eukalyptusta tai laakerinlehteä, ja
ilmaisee ne ohjaajalleen. Haju voi olla piilotettuna esimerkiksi ajoneuvoihin,
ulkotiloihin tai sisällä erilaisiin laatikoihin.
Suomen Kennelliitto hyväksyi lajin viralliseksi koiraharrastuslajiksi vuoden 2020
alussa. Pääsemmekin varmasti kohta todistamaan ensimmäisiä virallisia nose work kokeiden tuloksia.
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