MEJÄ-kokeen tulokset
04.09.2016 Mutasen Kylä
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Etelä-Anttolan Erä ry
Pekkarinen Esa (717282)
Kormilainen Ville (4138930)
Hannula Tuomo (4103389)
tuulinen ja sateinen

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Etelä-Anttolan Erä ry. Jälkimaastot olivat Etelä-Anttolan
metsästysseuran maastot, tukikohtana oli metsästysseuran maja Louhiveden
rannalla.
Ylituomarina oli Esa Pekkarinen (Ruotsinpyhtää). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 5
- 7 ja VOI 1 - 4.
Vastaavana koetoimitsijana oli Ville Kormilainen (Helsinki), joka koetoimikuntineen
selviytyi tehtävästään hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin
sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Sää oli sateinen.
Oppaiden työskentely oli hyvää. Kaatoina käytettiin tuorena pakastettuja
koeaamuksi sulatettuja peuran sorkkia. Riistahavaintoina riistalintuja.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
Cockerspanielinarttu, s. 06.03.2011

Rek. no FI38275/11

Villivuokon Virvatulu "Tuli"

AVO 0
0 pistettä

Pirkkalainen Hertta
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Hertta

Koira aloittaa alkumakaukselta hyvin reippaan ja voimakkaasti
mutkittelevan ilmavainuisen jäljestämisen. 1. osuudella edetään jäljen
alapuolella ja loppuosuudella koira ylittää jäljen ja ajautuu sivuun aina
hukkaan asti. Kulma oikaistaan. Toisella osuudella ei edetä
kauaakaan kun koira kalliorinteen kautta ajautuu sivuun toiseen
hukkaan. Uusi alku, mutta koira jälleen ajautuu riistaa etsien sivuun ja
tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa
koiraa. Innokas ensikertalainen joka kaipaa kokemuksen tuomaa
varmuutta.

Labradorinnoutajanarttu, s. 08.05.2015

Rek. no FI23801/15

Mouldhill´s Silent Kiss "Halla"

AVO 3
26 pistettä

Vuorinen Lotta & Kärkkäinen Heidi
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Leo
Jäljestämishalukkuus
Jäljestämisvarmuus
Työskentelyn etenevyys

(6)
(12)
(10)

2 pistettä
3 pistettä
3 pistettä

(14)
13 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(5)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa rauhallisen jälkeä pitkin
etenevän maavainuisen jäljestyksen. Nuori koira kaipaa tukea
jäljestykseen ja oikein ajoitetut kehoitukset saavat koiran jatkamaan
annettua tehtävää. 1. osuuden lopussa koira hakee ojan laidassa
rengastamalla jäljelle jatkoa sitä löytämättä ja siitä hukka. Uusi alku,
kulma rengastamalla, makuu osoitetaan. Toisella osuudella
tarkistuspisto sivuun, kulma tarkasti, makuu osoitetaan. Viimeisellä
osuudella kaatoa lähestyttäessä koira ajautuu sivuun jäljestä ja jatkaa
tielle , Hukka. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa. Lupaava nuori
jäljestäjä jolle kokemus tuo lisää varmuutta.

sileäkarvainen noutajauros, s. 24.05.2013

Rek. no FI35114/13

Majakkasaaren Oiva Toiva "Jeri"

AVO 1
40 pistettä

Pirkko Lehkonen ja Essi Pulkkinen
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Pirkko

(6)
6 pistettä
Jäljestämishalukkuus
(12)
9 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(10)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(14)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(5)
4 pistettä
Yleisvaikutelma
Koira tutkii alkumakuun, alkaa reipas jarrutettu ilmavainuinen jäljen
tuntumassa etenevä jäljestys, jonka aikana koira ei poikkea kauaksi
jäljestä. 1. kulma takalenkillä, makuu ylitetään, 2. kulma ja makuu
kierretään ulkokautta. Koira tekee itsenäistä jälkityötä, eikä olisi
tarvinnut ohjaajan kehotuksia ollenkaan. Kaadolle suoraan ja se
kiinnostaa koiraa. Ohjaaja voisi luottaa osaavaan koiraansa
enemmän.

VOI-koirat
Dogo Argentinonarttu, s. 05.02.2013

Rek. no FI20549/13

Tigidas Belleza "Bea"

VOI 0
0 pistettä

Koivu Anu
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Anu

Koira tutkii alkumakuun. Alkaa välillä maavainua hyväksikäyttävä
ilmavainuinen jäljen tuntumassa etenevä jäljestys. 1. Osuudella jäljen
tuntumassa rengastuksia. Makuu ohitetaan. Osuuden lopulla koira
hakeutuu ilmavainulla vieraille jäljille ja siitä hukka. Katkokulman koira
selvittää vaivatta ja kaartää ilmavainulla uudelle osuudelle. Toisella
osuudella tarkistus sivuun ja makuun ohitus. Kulma vaatii runsaasti
rengastusta ja vie aikaa. Ennen makuuta koira jää tutkimaan
jyrkänteen päällistä kalliota eikä löydä jatkoa ja siitä hukka. Makuu
ohitetaan. Kulmaa koira lähestyy sivusta ilmavainulla ja jatkaa
suoraan, löytää luonnonmakuun ja työnteko unohtuu. Tuomari
keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle joka kiinnostaa. Tänään
metsän tuoksut kiinnostivat verijälkeä enemmän.

espanjanvesikoiranarttu, s. 09.04.2012

Rek. no FI29012/12

Ran-Plan Easyrider "Lia"

VOI 3
23 pistettä

Heininen Merja
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Merja

(6)
2 pistettä
Jäljestämishalukkuus
(12)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(10)
3 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(14)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(5)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
Koira aloittaa alkumakuulta alkuun hyvin rauhattoman ja ohjaajalta
tukea hakevan jäljestyksen. Suht. avoin sateen voimakkaasti
huuhtelema jälki on vaikea seurattava ja pian koira harhautuu
hukkaan asti. Pian jäljestys paranee kun päästään peitteisempään
maastoon, mutta sitten koira lähtee pitkin vanhaa metsäautotietä ja
siitä toinen hukka. Loppuosuus tarkasti, katkokulma rengastamalla.
Toinen osuus hyvin, kulmalla suuntaa haetaan rengastamalla. Kolmas
osuus hyvin, kulma tarkasti. Viimeinen osuus myös jäljen mukaisesti,
mutta kaadosta ensin ohi ja sitten rengastaen kunnes kaato löytyy ja
sitä jäädään tutkimaan. Koira osoittaa kaksi makuuta ja jäljentekijöiltä
pudonneen veripullon. Osaava jäljestäjä, kokemus tuo varmuutta
vaikeaankin keliin.

Englanninspringerspanieliuros, s. 30.11.2010

Rek. no FI11925/11

Kahdensiskon Assumed Innocence "Aron"

VOI 1
40 pistettä

Buuri Maria
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Maria

(6)
6 pistettä
Jäljestämishalukkuus
(12)
9 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(10)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(14)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(5)
4 pistettä
Yleisvaikutelma
Koira tutkii alkumakauksen, ottaa ohjausalueen jälkeen vauhtia
tarkistuslenkillä ja aloittaa jäljen tuntumassa etenevän tarkastelevan
pääosin maavainuisen jäljestyksen. 1. osuuden loppupuolella aukon
tuntumassa suuntaa haetaan rengastuksin. Katkokulmalla veretyksen
päähän, josta pääosin jalanjälkiin tukeutuen toiselle osuudelle, joka
jäljestetään tarkasti, kulma hyvin.Kolmannella osuudella tehdään
tarkistusrengastus ja kulmalla suuntaa haetaan rengastamalla
viimeisellä osuudella myös tiheikön reunalla koira tarvitsee usean
rengastuksen ennen kuin jatko löytyy. Kaadolle koira tulee ilmavainulla
sivulta kiertäen. Makuista koira osoittaa kaksi , yksi huomioidaan
vauhdista ja yksi ohitetaan. Äänetön jälkipari , joka teki varmaa
työskentelyä vaikeassa kelissä.

Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 18.05.2012

Rek. no FI35302/12

Hopeahuiskun Lossivahti "Mauno"

VOI 1
42 pistettä

Kiuru Hanna

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Merja
(6)
6 pistettä
Jäljestämishalukkuus
(12)
9 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(10)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(14)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(3)
3 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(5)
5 pistettä
Yleisvaikutelma
Koira aloittaa alkumakuulta rauhallisen tarkan jälkeä pitkin etenevän
jäljestyksen, jonka aikana ei tehdä kuin yksi laajempi
tarkistusrengastus. 1. osuudella vanhan hakkuuaukon reunasta sisulla
yli. Katkokulma rengastamalla. Toinen kulma tarkasti ja viimeisellä
pieni takalenkki. Makuista koira osoittaa selvästi vain yhden, muut
ylitetään vauhdista nopaten. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa koiraa.
Hyvää jälkityötä, toivoisin parempia makuun merkitsimisiä, mutta
osasyynä kokeen ajan jatkunut tauoton sade.

