6/20/2020

MEJÄ-kokeen tulokset 19.06.2020

MEJÄ-kokeen tulokset
19.06.2020 Lohja (Pusula)
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

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

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Kukkola Asko (646354)
Mikkonen Markku (4331117)
Harju Iiris (331609)

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan mäyräkoirat ry. Jälkimaastot antoivat käyttöön Kappelipojat ry, tukikohtana oli Pusulan
Urheilijat -hiihtomaja, Keräkankare, Veikontie 100, 03850 Pusula.
Ylituomarina oli Asko Kukkola (Kouvola). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-2 ja VOI 3-4.
Vastaavana koetoimitsijana oli Markku Mikkonen (Nurmijärvi), 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 lämmin ja poutainen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeillaksi sulatettuja peuransorkkia. Riistahavaintoina
metsäkanalintuja ja kauriita.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokeena, näissä ei huomautettavaa.
Koe päättyi kello 23.50.

AVO-koirat
bordercollieuros, s. 07.08.2018

HAKUKAAREN ALEC
Kiri Tarja ja Marju

Rek. no ER44239/18

AVO 1
44 pistettä

Tuomari: Kukkola Asko (646354), ohjaaja Tarja Kiri
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Lähtö tutkitaan hyvin. Käyttää maavainua. Äly on tyyliltään hyvin vaatimaton ja kulkee kuin yrittäisi isoa kokoa piilottaa,
koska kulkee hyvin matalasti. Aivan kuin vaanittaisiin saalista. Lähtee hyvin jäljelle ja ensimmäinen osuus on silkkaa
jäljestysjuhlaa. Kulma oikaistaan ja makaus jää merkkaamatta. Toinen osuus hienosti. Toinen kulma rengastetaan,
makausta nopeasti nuuhkaistaan. Kolmas osuus alkaa kelin myötä takkuilla. Pieniä tarkistuksia tehdään osuuden
alkupuolella, mutta ote saadaan jäljestykseen sopivaksi ja loppu hienosti kaadolle, josta ollaan silmin nähden onnellisia,
siis koirakin, ohjaajan lisäksi. Hienosäätöä, niin hyvä tulee.

lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 22.01.2019

Rek. no FI16289/19

HÄNNÄNHUIPUN HITOKSEE MIE ROMAHAN AVO 1
Saastamoinen Satumaarit
49 pistettä

Tuomari: Kukkola Asko (646354), ohjaaja Hanna Taka-Sihvola
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hurma on elämänsä vedossa. Ainakin jäljelle menoa odotellessa, on niin äijää että. Metsää kaatuu ja tanner tömisee.
Vettäkin lotrataan kuin Niagaran putouksesta. Lähtö tutkitaan hyvin ja lähtee maavainuiseen jäljestykseen. Osuudet hyvin,
vain kaksi pientä poikkeamaa. Ensimmäinen kulma tarkasti, makauksen merkaten. Toinen kulma rengastaen, makaus
merkataan. Viimeisellä osuudella Hurma on jelleä ja jää välillä odottamaan tuomaria, että tuu vaa vaari perässä, nyt
mennään. Hurma kertoo riistan polkujen täyttämässä maastossa muutkin jäljet, mutta tänään vetää niitä lättyyn ihan
huolella. Kaadolle suoraan ja juhlat voi alkaa.

VOI-koirat
kääpiömäyräkoira karkeakarvainennarttu, s. 26.02.2018

PELIZAR ADRIENNE
Henttu-Torckell Tuovi

Rek. no FI21211/18

VOI 0
0 pistettä

Tuomari: Kukkola Asko (646354), ohjaaja Tuovi Henttu-Torckell
Lähtö tutkitaan. Pieni koira, joka vipeltää läpi mustikkavarpuviidakon. On vaikea sanoa kumpaa vainua koira käyttää,
koska nenä on niin lähellä maata. Ensimmäinen osuus on verkkaista etenemistä. Mielellään haetaan sopivia reittejä, kun
ne pahuksen mustikanvarvut ovat tiellä. Kulmalla katkos, joka on todella hitaanlainen, äärimmäisen tarkasti ja myös
hitaasti katko taaperretaan. Löytyy kuitenkin.
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Toinen osuus toisinto edeltävästä. Kulma tarkasti, mutta seuraavan osuuden alussa riistan jäljet koettelevat koiraa ja jälki
unohtuu. Ohjaajan kehotuksella kuitenkin jatketaan. Kuitenkin riista on jäänyt mieleen ja uudestaan tutkitaan jälkiä siinä
määrin, että hukka on kylmää todellisuutta. Palautuksen jälkeen mustikanvarpuja ei pahemmin ole ja vauhti on selvästi
parempaa. Kulmalta yli ja toiseen hukkaan, sekä koeaika on täysi. Harjoitellen kaadolle, mistä on hyvin iloinen.
Makauksista ensimmäinen yli, loput osoittaa. Nuori koira, joka ei vielä luota itseensä, vaan kaiken aikaa pitää varmistaa,
että varmasti jäljen päällä ollaan. Kun varmuus ja itseensä luottaminen lisääntyy harjoittelun avulla, sen myötä vauhtikin ja
tulokset.

kääpiömäyräkoira lyhytkarvainenuros, s. 19.04.2018

TAXSTORM GET RHYTHM
Mikkonen Markku

Rek. no FI30749/18

VOI 1
43 pistettä

Tuomari: Kukkola Asko (646354), ohjaaja Markku Mikkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtö tutkitaan erittäin hyvin. Maavainulla edetään. Niilo ei ensimmäisellä osuudella ole mikään idän pikajuna, vaan
haluaa näyttää oman mahtinsa ja taitonsa. Jälki kyllä tiedetään hyvinkin tarkkaan, mutta verenpainetta nostaakseen
ohjaajalta, tekee mukamas muita tupatöitä ja ohjaajan otsasuonet pullistuvat. Niin totista miestä en olekaan nähnyt
pitkään aikaan. Niilo käy välillä moikkaamassa Markkua ja mittaamassa verenpainetta. Markunkin sietoraja täyttyy ja
Niilolle annetaan pari tuimaa ja päättäväistä kehotusta. Niilo on nöyrää poikaa ja lopettaa pelleilyn ja laittaa todellisen
jäljestysmoottorin käyntiin. Kulmalle hyvin ja se tarkistaen. Heti kulman jälkeen vielä kurillaan tutkii kuusen juurta, mutta
ohjaajan hermostunut tepastelu palauttaa Niilon ruotuun ja sitten alkaa aivan upea jäljestys.
Kaikki loput osuudet kuin unelmaa. Katkokulma pyörityttää, mutta tahtotila on sitä luokkaa, että kyllä minä tämän selvitän
vaikka tupakkaa menis. Kolmas kulma tarkasti. Kaadolle suoraan minkä osoittaa. Vaikka tänään koira tahallaan ei
näyttänyt parasta osaamistaan, voin silti ilmaista seuraavan kohteliaisuuden, tarkkaavainen lukija saa itse päätellä
kumpaa päätä tarkoitan vai molempia. Hänen kutsumuksellisessa keskiössä on vain ja ainoastaan MEJÄ-jälki. Sitä tämä
kuvaamattoman periksiantamaton jästipää himoitsee kuin voinsilmä puuroa.
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