Luonnetestissä Quattro (Miniblack’s Watch Me Quick) sai pisteitä
yhteensä 157. Kuulemma moni rotikka ja sakemanni jäivät pisteissä taakse!
Ohessa pari riviä koirastaan ylpeältä omistajalta Anne Koskelalta.

Tässä arvostelu eriteltynä
Toimintakyky +1, 15 (kohtuullinen)
Terävyys +1, 1 (pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua)
Puolustushalu +3, 3 (kohtuullinen hillitty)
Taisteluhalu +2, 20 (kohtuullinen)
Hermorakenne +1, 35 (hieman rauhaton)
Temperamentti +2 , 30(Kohtuullisen vilkas)
Kovuus +1, 8 (hieman pehmeä)
Luoksepäästävyys +3, 45 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin)
Laukauspelottomuus (laukausvarma)
Quattro toimi ihan kuten arvelin. Tuomari on hänestä ihana. Kävi monta
kertaa pesemässä tuomarin naaman:) Kun testattiin puolustushalua, niin
Quattro oli sitä mieltä että laita se tyhmä keppi pois ja tule leikkimään:)
Kaikki ihmiset, uhkaavat ja pelottavatkin, ovat Quattrosta ihania. Vetoleikkiä
Quattro olisi jatkanut vaikka loputtomiin tuomarin kanssa. Tuomari sanoikin,
että ei tätä malta lopettaa kun on niin kivaa hänelläkin!
Pimeä huone oli hauska, kuten myös kelkka. Kun kelkka tuli rämisten
kukkulan takaa, nosti Quattro harjan selässä pystyyn ja aloitti matalan
haukun. Mä repesin täyteen nauruun! Siis se oli niin huvittavan näköistä, kun
5,5 kg koira oli niin tosissaan. Tuomariakin alkoi hymyilyttämään ja se totesi,
että älä naura... oli hankaluuksia olla rauhassa. Sitten kun kelkka oli minun
kohdalla ja minä kyykistyin sen viereen, uskalsi Quattrokin tulla heti siihen.
Quattro ottaa minusta voimaa. Tuomari totesikin, että Quattro on viisas
tajuten oman kokonsa. Jos se olisi 30 kiloa isompi, olisi tilanne varmasti ihan
toinen. Nimittäin sitä tahtoa on, mutta järki panee vastaan!
Pimeässä huoneessa Quattro oli menossa ensimmäisen ihmisen syliin. Oli sitä
mieltä, että jos minusta tuntuu, että pitää istua huoneen perällä, pimeässä
yksin, niin siitä vaan. Itsepä olen paikkani valinnut:) Quattro nimittäin kävi
minua katsomassa ja lähti pois. Hyvin tyypillistä hänelle. Ei ole sopivaa
Quattron arvolle tulla hakemaan joku, vaan HÄNET täytyy hakea. Kun töistä
tulee kotiin, tulevat muut koirat heti ovelle vastaan pomppien. Mitäs Quattro
tekee... No, köllöttelee sohvalla tyynyjen seassa ja odottaa, että häntä tullaan
moikkaamaan sinne! Se tyttö kyllä arvonsa tuntee:) ja tämä piirre tuli hyvin
testissä esiin. Se huvitti tuomareita suuresti.

