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Körung on Saksassa ylempi jalostustarkastus mikä tarkoittaa sitä, että körungin suorittanut 

koira on erittäin suositeltava jalostukseen. Bokserin tulee olla fenotyypiltään riittävä ja 

körmeister päättää hyväksymisestä körungin päätteeksi. Körungin voi uusia kerran. Mikäli 

koira hylätään ulkomuodon takia, voi Saksan BK:n puheenjohtaja 30 päivän sisällä tehdä virallisen 

valituksen ja sen jälkeen körungin hyväksymisestä päättää erityinen toimikunta. Mikäli koira hylätään 

luonteen vuoksi, ei valitusta voi tehdä. Mikäli koiraa ei ole köörattu, ei se voi vastaanottaa klubsieger –

titteliä Saksassa. Koiran tulee olla köörattu, jotta se voi saada kalenterivuoden aikana maksimimäärän 

astutuksia. 

Jotta koira voi osallistua Körungiin, tulee sillä olla: 

1. VPG1 tai IPO1 

2. AD-koe suoritettu BK:n itse kouluttamalla tuomarilla (SBY:n AD-kokeet, missä on ollut SBY:n 

hyväksymä tuomari hyväksytään). 

3. Lonkkalausunto (HD) ei saa olla huonompi kuin B2, sydäntulos (doppler) ei saa olla astetta 1 

huonompi, spondyloosi (SP) ei saa olla huonompi kuin aste 2. Terveys tulee olla tutkittu BK:n 

hyväksymällä tavalla. (Suomessa lonkkatulos ei saa olla huonompi kuin B ja sydämen doppler -

tutkimuksessa todettu virtausnopeus sekä aortta- että pulmonaaliläpässä ei saa olla enemmän kuin 

V max 2,2m/s) 

4. Omistajan tai haltijan tulee olla Saksan bokseriklubin jäsen, tai mikäli omistaja/haltija on FCI maan 

hyväksymän maan alaisen klubin jäsen, voidaan jalostustoimikunnalta (AZKW) anoa erillisvapautta. 

(Suomessa SBY:n jäsenyys riittää) 

5. Koiran kaikki alkuperäiset todistukset tulee olla tilaisuudessa mukana. 

Ajankohta on joko keväällä tai syksyllä ja paikkakunta tulee olla mahdollisimman keskeinen. Aika ja paikka 

julkaistaan Boxer-Blätterissä. Vähimmäisosallistujamäärä on 4 koiraa.  

Ilmoittautumisen päättymisaika on 14 päivää ennen körungia. Jokaiseen körungiin AZKW määrää 

körmeisterin. Paikallinen kokeen johtaja on paikallisen organisaation jalostusvastaava. AZKW määrää myös 

maalimiehet. (Suomessa voimme valita maalimiehen, kunhan se on SPKL:n hyväksymä maalimies) 

Osallistumismaksu ilmoitetaan ennen koetta ja maksun suuruuden päättää AZKW ja BK:n hallitus. 

Körbuch on saksalainen jalostusrekisteri, jonne kirjataan jokaisen vuoden Körung B:n suorittaneet koirat ja 

myös Körung A statuksen saaneet koirat.  

Kulut: BK hoitaa muut kulut, mutta summasta voidaan vähentää AZKW:n puolesta hyväksyttäviä kuitteja 

vastaan: körmeisterin matkakulut, yöpymiskulut ja päivärahat. Korvaus maalimiehelle. Paikallisen 

kokeenjohdon postitus- ja puhelinkulut. Nämä kustannukset tulee anoa kuitteja vastaan 5 päivän sisällä 

AZKW:ltä. 

Körungin kulku: 

Körung B: 

1. Hermorakenteen tutkiminen: tarkastellaan koiran käyttäytymistä henkilöryhmässä, tutkitaan 

silmät, hampaat yms. mittaus ja paino. Koiran tulee olla ihmisystävällinen. Aggressiivisuus ja 

pelokkuus sulkevat pois köörauksesta. 
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2. Laukauskoe: suoritetaan ensin liikkeiden tarkastus ja sitten kytketään koira irti ja 

ammutaan 2 laukausta. Laukauksia voidaan toistaa tarvittaessa. Vain 

laukauspeloton koira voi läpäistä testin. 

3. Luonne: lähes IPO1 puruosuus muutamilla poikkeuksilla. Koiraa voidaan kannustaa lähetyksen 

yhteydessä. Paon jälkeisen hyökkäyksen jälkeen ohjaaja voi kytkeä koiran halutessaan. Ohjaaja 

huutaa ennen pitkään liikkeeseen lähettämistä maalimiehelle. Pitkän liikkeen jälkeen tulee 

uudelleen hyökkäys koiraa kohden ilman iskuja. (2 nollakoiraa, Körmeister voi myös pyytää 

uusimaan joitain kohtia, mikäli hänellä on siihen painava syy.) HUOM! Irrotusten yhteydessä 

ohjaaja ei saa koskea koiraan! 

4. Ulkomuodon tarkastus. 

Koetta ei voi läpäistä, mikäli: 

• Koira ei ole standardin mitoissa: urokset 57-63cm ja nartut 53-59cm säkäkorkeus 

• Uros ei saa olla enempää, kuin 3cm pidempi tai 1cm lyhyempi, kuin korkeus. 

• Narttu ei saa olla enempää, kuin 4cm pidempi tai 1cm lyhyempi, kuin korkeus. 

• Silmien väri ei saa olla vaaleampi kuin 3b. 

• Purennan tulee olla normaali. 

• Uroksella ei saa olla kives-epämuodostumia (3c) 

• Ei saa olla selkeää häntämutkaa 

AZKW voi perua Körung B oikeuden jälkeenpäin, mikäli koiralla havaitaan suuria ongelmia joko feno- tai 

genotyypissä. AZKW voi tehdä sääntöihin lisäyksiä halutessaan. 

Körung A: 

Ylemmän jalostustarkastuksen lopullinen vaihe, missä koiralla on jo jälkeläisnäyttöä. Tämä titteli perustuu 

ainoastaan jälkeläisnäyttöön. Jotta voi saada lopullisen körauksen (körung A), tulee koiralla olla: 

1. Körung B. 

2. Indekseihin perustuva rajoittamaton jalostuskäyttö. 

3. Uroksilla vähintään 8 ja nartuilla 3 pentuetta. 

4. Uroksilla väh. 10 ja nartuilla väh. 4 pennulla tulee olla suoritettu ZTP 

5. Jalostusindeksit tulee olla sekä lonkissa, että kiveksissä alle 100 (uroksella väh. 10 ja nartuilla väh. 4 

jälkeläistä mukana laskennassa) (indeksi ilmoitetaan Saksassa hieman eri tavalla, kuin Suomessa) 

6. Lisäksi jälkeläisiä tulee olla sydämen ja spondyloosin varalta terveystutkittuja ja tulosten tulee olla 

keskiarvon paremmalla puolella (uroksella väh. 10 ja nartuilla väh. 4 jälkeläistä mukana 

laskennassa). 

Jalostusindeksit lasketaan jokaisen kvartaalin alussa ja AZKW päättää näiden tulosten valossa koirat, jotka 

voidaan nostaa A kööratuiksi. 

Säännöt on vapaasti käännetty BK Münchenin körungin säännöistä. Muilta osin ja mikäli säännöissä 
tarvitaan tarkennuksia, noudatamme BK Münchenin körungin sääntöjä. 
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