
Australialaismallisen kuonokopan sovitus 

Paljon on ollut puhetta kuonokopista, joissa olisi toivomisen varaa sopivuudessa. Koirien päät ovat kovin 

yksilöllisiä, ja se koppa millä aikaisemmat borzoisi ovat kisanneet ei välttämättä sovikaan sellaisenaan 

nykyisellesi. Uuden kopan ostaessasi voit olla varma, että jokainen ”lanka” joka pitää kuonokopan päässä, on 

aivan liian pitkä. On tarkoituskin olla. On nimittäin tarkoitus, että jokainen lyhentää ne juuri sille omalle 

koiralleen sopiviksi. 

Pitemmittä puheitta, tämän kuvitetun sovitusoppaan on tarkoitus olla apuna hahmottamaan miten se 

”aussikoppa” oikein sovitetaan päähän. Testivaiheet: 

1. koppa ei koske kirsuun koiran liikuttaessa päätä normaalisti, esim. hihnassa kävellessä.

Ensimmäisessä kuvassa liian pieni kuonokoppa. Tällaiset eivät ole ongelma kisoissa, joten tästä aiheesta ei sen 

enempää. Kaksi muuta joissa on nuoli osoittamassa liikkumatilaa kirsun luona, ovat sopivia. Viimeisessä 

kuvassa on koppa, jonka aihio on kyseiselle koiralle sopiva, mutta langat alkuperäiset ja lyhentämättömät. 

Tällaisenaan koppa on aivan liian suuri. 
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2. ota kiinni kuonolangasta ja yritä vetää se kirsun yli pois, ei saisi tulla siitä yli, vaikka kirsua 

taivuttaa/litistää 

Ensimmäisessä kuvassa kuonolanka on liian pitkä, ja tulee vetämällä kirsuun saakka ja solahtaa siitä yli. Myös 

niskalanka saattaa olla tällaisissa tapauksissa liian 

pitkä. Toisessa kuvassa kuvassa koppa on sopiva, 

eikä kuonolanka yllä kiskomallakaan kirsuun saakka. 

 

3. työnnä koppaa taakse alas, tuleeko yläleuka ulos kopasta? Jos tulee, on kuonolanka luultavasti liian pitkä. 

Sopivakin kuonokoppa voi ja saa osua kirsuun. Ensimmäisessä kuvassa on sama koppa kuin kohdan 1 toisessa 

kuvassa ja kohdan 2 toisessa kuvassa. Koiran mennessä pahasti nurin kirsuun voi tulla vaurioita olipa koppa 

millainen tahansa. Se toimii tässäkin eräänlaisena ”turvatyynynä”. Toisen kuvan koppa on näennäisesti sopivan 

näköinen, mutta testivaiheista selviää totuus... 

 

Seuraavan sivun kuvat: Vetämällä koppaa taakse ja alaspäin näemme miten koko kirsu ja suurin osa yläleukaa 

tulee ulos kopasta. Kaatumistilanteessa tai kun koira tekee tappoiskun vieheelle, saattaa tällaisen kopan 

yläreuna iskeytyä suoraan hampaisiin ja ikeneen, kun kirsu ei pysäytä sitä. Viimeisestä kuvasta näemme missä 

kohtaa kopan yläreuna on tässä hampaisiin nähden. Tällaiset kopat ovat kilpailuissa suurin ongelma, näitä 

näkee valitettavan paljon. Tämä on oikeasti vaarallinen. 



 

4. nosta koppa kurkkua ja alaleuan takaosaa vasten ja vedä eteen, ei saisi tulla korvien yli 

Ensimmäisessä kuvassa koppa ei nouse takaosastaan niin ylös että se voisi lähteä päästä itsekseen. Toisessa 

kuvassa on sekä niskalanka että leukalanka liian pitkät, 

ja koppa sujahtaa kevyesti päästä pois vain alaosaa 

liikuttamalla. (Lisäksi kuonolankakin on liian pitkä.) 

 

 

Jos nuo kaikki testit läpäisee, on koppa sopiva.  

Muuta huomioitavaa. 

Monissa valmiskopissa kuonolanka sijaitsee liian 

lähellä kopan kärkeä, minkä takia se on lyhennettävä 

aika radikaalisti jottei se tule kirsusta yli. Borzoilla on 

pitkä kuono ja kolmannes siitä on erittäin taipuisaa 

rustoa. Kuvassa sormet ovat kuonoluun kärjessä. 

Kuonolanka pitäisi olla selvästi tätä kohtaa ylempänä, 

sillä tästä kohtaa alkaa kuonon taipuminen. 

Ongelmaksi muodostuu helposti kuitenkin se, että 

valmiskopat ovat syvyydeltään puutteellisia ja 

kuonolangan lyhentäminen vaadittuun mittaan nostaa 

koko koppaa ylemmäs ja luonnollisesti pienentää 

entisestään syvyyttä ja alaleuan liikkumavaraa. 



Koppa on riittävän syvä, kun koira voi rennosti 

läähättää sen kanssa ilman että koppa häiritsee 

koiraa. Leukojen tulisi pystyä erkanemaan borzoin 

kokoisella koiralla noin 5-7 cm kulmahampaiden 

kärkien kohdalla. Enempi parempi. 

Riittävä syvyys kopasta kuvassa oikealla. 

Kun lyhennät lankojen pituuksia koirallesi 

sopivaksi, muista taittaa kaikki lankojen päät 

muovisuojuksen sisään jotta ne eivät 

kaatumistilanteessa vahingoita ihoa. Leikatut 

jäykät metallilangat ovat todella terävät. Kuvassa 

alla viimeistelemätön koppa jossa kuonolangan 

terävät päät sojottavat eri suuntiin. Tällaisella 

kopalla ei ole asiaa kisaamaan. (Lisäksi koppa on 

liian lyhyt kuvan koiralle.) 

 

Muista että kisahenkilökunta 

on sinua varten! Mene ajoissa 

ennen omaa lähtövuoroasi 

kysymään henkilökunnalta 

neuvoa jos olet epävarma 

kopan sopivuudesta! Myös 

treeneissä niin maastossa kuin 

radoillakin on lähes aina 

henkilökuntaa joka voi neuvoa 

sinua. 

 

Iloisia ja turvallisia kisahetkiä toivotellen! 
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Teksti: Essi Vuohu 


