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MEJÄ-kokeen tulokset
11.08.2020 Inkoo
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

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

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Henttu-Torckell Tuovi (614343)
Taavila Kari (792882)
Kavalto Meimi (4159229)

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. Maastoja kokeen käyttöön antoivat
Vassböle Jaktförening/Janne Wassberg ja Anne Klinge. Tukikohta oli Vassbölessa,
Marsbackantie 91, Tähtelä.
Ylituomarina oli Tuovi Henttu-Torckell (Martinkylä, Sipoo). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-3
ja VOI 1.
Vastaavana koetoimitsijana oli Kari Taavila (Tähtelä), joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään hyvin.
Kokeen järjestelyissä huomioitiin koronapandemian aikaiset ohjeistukset.
Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne
oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Sää oli puolipilvinen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin pakastettuja ja koepäiväksi
sulatettuja peuransorkkia. Riistahavaintoina ei ollut. Muina havaintoina oli runsaasti
sorkkaeläinten jälkiä ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 9 mm starttipistoolilla tehdyn laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello 20.45.

AVO-koirat
mäyräkoira, pitkäkarvainenuros, s. 06.09.2019

RED TOP'S HANKY PANKY
Elina Muuri & Mikael Tikander

Rek. no FI15966/20

AVO 0
0 pistettä

Tuomari: , ohjaaja Mikael Tikander
Alkumakuu osoitetaan, se maistellaan ja ohjattuna liikkeelle. Redi on iloista
menohalua täynnä, jälkitehtävä on hieman hakusessa. Koira etenee iloisesti
pomppien ja elämästä nauttien jäljen ympäristössä. 1. osuuden aikana Redi
tarjoaa erilaisia hajuvanoja, mutta verijälkeä ne eivät ole. Tuomari antaa
kolmasti hukan ja koe keskeytyy hieman ennen 1. kulmaa. Harjoitellen
loppujälki. 2. kulman kohdalla Redi ymmärtää annetun tehtävän ja 3. osuus on
hienoa jäljenselvitystä. Uskon, että jatkossa Redin ilmavainu ja tahto jäljen
selvitykseen on kohdallaan. Hyvä aloitusjälki, tuloksesta huolimatta.

villakoira, keskikokoinenuros, s. 28.11.2018

GREYFUN'S ROCK'N ROLL FOREVER
Calin Iina

Rek. no FI11383/19

AVO 3
26 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Erik Biström
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
3 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
2 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakuu osoitetaan ja nopeasti ohjattuna jäljelle. Hypno on innoissaan
jälkitehtävästä ja aloittaa jarrutettunakin vauhdikkaan jäljestykseen. Koira
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käyttää sekä maa- että ilmavainua jälkityöhön. Maavainulla koira etenee, kun se
on varma verijäljestä. Kirsu nousee, kun muita hajuja tulee tai verijäljellä on
pistoja. 1. osuudella yksi suurempi riistapistontarkistus. Koira kuitenkin palaa
itsenäisesti. 2. osuudella edetään puoliväliin, kun riistapolut sotkevat ajatukset.
Koira etenee kauas ja tulee 1. hukka. Uusi alku, mutta Hypno ei ole vielä
toipunut. Perään riistapolut ja 2. hukka. Sen jälkeen koira saa vainun
verivanasta ja nyt palaa hyvään, vauhdikkaaseen jälkityöhön. Kaadolle suoraan,
ensin ohi, kannustettuna kaadolle, joka oli hieman outo, vaikka myös
kiinnostava. Molemmat makuut merkattiin erinomaisesti, kulmat tarkkaan. Hieno
aloitteleva koirakko.

mäyräkoira, pitkäkarvainenuros, s. 14.04.2018

BATTABI'S GREGORY DELUXE
Olander Mona

Rek. no FI28200/18

AVO 2
32 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Kari Taavila
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Bamse aloittaa varovaisen
etenemisen, varovaisuus johtuu kivikkoisesta maastosta. Koira käyttää pääosin
maavainua 1. osuudella ja etenee suoraviivaisesti. 1. osuus hienoa jälkityötä. 1.
makuu merkataan erinomaisesti ja kulma tarkkaan. 2. osuudella maasto
helpottuu ja koiran vauhti paranee, nytkin maastoon sopivaksi. Eteneminen
suoraviivaista ja hienoa jälkityötä. Sitten hieman ennen kulmaa tulee riistajäljet
ja pyörittävät koiran 1. hukkaan asti. Uusi alku, mutta koiran ja ohjaajan työote
on herpaantunut hetkeksi. 2. kulma oikaistaan, makuu jää merkkaamatta. 3.
osuuden alkuosuus haparoivaa ja hajamielistä. Sitten ote paranee ja hyvää
jälkityötä loppuun. Kaato löytyi ja se kiinnosti.

VOI-koirat
lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 13.08.2019

HÄNNÄNHUIPUN SO NOT
Lehtonen Jonni

Rek. no FI46192/19

VOI 3
24 pistettä

Tuomari: Henttu-Torckell Tuovi (614343), ohjaaja Jonni Lehtonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
5 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
6 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakuu osoitetaan ja ohjattuna jäljelle. Laku aloittaa jarrutettunakin
vauhdikkaan pääosin suoraviivaisen tai loivasti aaltoilevan jälkityön. Laku
käyttää maa- sekä ilmavainua taitavasti. Kaikki osuudet edetään hyvin, paitsi 1.
kulmalla, jolla katko, jatko ei löydy perusteellisesta hakemisesta huolimatta,
vaan koira poistuu paluujäljelle, 1. hukka. Uusi alku. 3. osuuden kalliolla Laku
harhautuu jäljeltä, 2. hukka. Muutoin vain pari riistapiston tarkistusta. Muut
kulmat tarkkaan. Makuut voisivat kiinnostaa enemmän, vain viimeisin makuu
merkataan hyvin, muut joka ylitetään tai sivuutetaan. Kaadolle suoraan joka
todellakin kiinnostaa. Taitava Laku.
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