MEJÄ-kokeen tulokset
10.6.2012 Tammela, Liesjärvi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:

Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Anne Viitanen
Satu Savolainen-Pulli
Erkki Rantamäki
Tuija Sällylä
Laura Fabritius
Mari Tilles
Tuovi Henttu

Ylituomarin kertomus
Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry:n järjestämä metsästyskoirien jäljestämiskoe
pidettiin 10.6.2012 kokeen keskuspaikkana toimi Liesjärven Metsästysseuran maja.
Maastot olivat Liesjärven Metsästysseuran ja Riitalan Yhteismetsän hallinnoimia.
Kokeen ylituomarina toimi Anne Viitanen, Sastamalasta arvotellen koirat AVO 1-6,
muina tuomarina Erkki Rantamäki Ulvilasta arvostellen koirat AVO 7-8 ja VOI 11-17,
Tuija Sällylä Turkusta arvostellen koirat AVO 11-13 ja VOI 18-20 sekä Satu
Savolainen-Pulli Vantaalta arvostellen koirat AVO 9-10 ja VOI 21-24.
Kokeen vastaavana koetoimitsijana toimi Laura Fabritius, joka koetoimikuntineen
suoriutui tehtävästään hyvin.
Laukauksensietotesti suoritettiin 12 kaliiberin haulikolla; kaikki kokeen koirat
läpäisivät testin hyväksytetysti. Kokeen kaatoina käytettiin pakasteesta sulatettuja
hirven sorkkia.
Koemaastot olivat riistarikkaat ja hyvin jäljestämiskokeeseen sopivat. Jäljet olivat
sääntöjen mukaiset, hyvin maastoon sijoitetut ja pääosin piilomerkatut. Oppaat
selviytyivät tehtävistään hyvin. Riistahavaintoina koppelo, korppi poikueineen sekä
paljon riistaeläinten jälkiä ja jätöksiä.
Tulokset luettiin metsästysmajan pihalla pilvi-poutaisessa kesäsäässä. Koe päättyi
kello .

AVO-koirat
mäyräkoira, karkeakarvainen, narttu, s. 9.6.2007

Rek. no FIN36527/07

Josefa Niedliche Nova

AVO 0

Pelin Pirjo
Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Pirjo Pelin
Noovalle näytetään lähtömakaus, josta alkaa maavainuinen jäljestys.
Ensimmäisen osuuden puolivälissä Noova lähtee määrätietoisesti
tuoreille peuran jäljelle eikä palaa omatoimisesti jäljelle, tuomitaan
hukka. Toisella osuudella tekee kaksi hukkaa peräjälkeen, jolloin koe
keskeytetään.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 11.2.2010

Rek. no FI20983/10

Zekiwa Fields of Gold

AVO 0

Johanna Miettinen ja Antti Räisä
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Johanna Miettinen
Reino ohjataan innostaen jäljelle ja jäljestys onkin vauhdikkaasti

pomppailevaa koko jäljestyksen ajan. 1:n osuus vain yhdellä
tarkistuksella. 1:n makuu kiertäen ympäri, muttei vahingossakaan laita
nenäänsä sinne, kulma myös tarkistaen uudelle osuudelle. 2:n
osuuden puolivälissä laaja tarkistus jäljen sivuun, mutta pelaa
kuitenkin vielä itsenäisesti. Hieman ennen kulmaa määrätietoinen
poistuminen . Hukka. Uusi aloitus kulman tuntumasta, jonka
nuuhkaisee nopeasti. Jäljestys jatkuu vain hetken 3. osuutta ja vanhat
hajut tulevat mieleen 2. hukka. Uusi alku ja päästään melkein kaadolle,
kun taas määrätietoinen poistuminen jäljeltä. 3. hukka ja koe
keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, jonka omii nuollen ja nyppien.
Voimakas riistavietti hieman häiritsee jäljestystä, mutta nuorella
koiralla on vielä aikaa rauhoittua ja oppia.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 3.7.2008

Rek. no FIN40351/08

Zekiwa Cain

AVO 0

Johanna Miettinen ja Antti Räisä
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Antti Räisä
Esko ohjataan huolellisesti jäljelle. Jäljestys on verkkaista ja ajoittain
spurttailevaa aivan jälkiuran päällä. 1: llä osuudella yksi tarkastuspisto
ja hetken matkaa kulkua jäljen suuntaisesti jäljen sivussa. 1. makuu
hyvin merkaten ja kulma tarkastuslenkillä uudelle osuudelle. 2. osuus
hyvin melkein kulmalle saakka, mutta sitten pesivän koppelon hajut
tulevat nenään ja saadaan siitä myös näköhavainto. Siinä ei EIT auta
kun Eskoa viedään . Hukka. Uusi alku tuoreelta jäljeltä, mutta koppelo
ei ole vielä unohtunut. 2:n hukka. Uusi alku ja jäljestys jatkuu, vähän
ennen kaatoa ottaa ilmavainun kaadosta ja harhautuu ohi. 3. hukka ja
koe keskeytyy.
Harjoitellen kaadolle, jonka omii nuollen ja näykkien.
Kun Eskolle saisi samaa janoa jäljestämiseen kuin riistan perään, niin
hän olisi esimerkillinen jäljestäjä.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, narttu, s. 6.10.2010

Rek. no FI58892/10

Sagotax Ester

AVO 0

Hämäläinen Taija
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Taija Hämälänen
Esteri ohjataan kannustaen jäljen suuntaan. Hitaasti hiipien edetään
eteenpäin hyvin kannustaen koko ajan. Krepitys loppuu ja koira on sitä
mieltä, että kotiin päin on parempi mennä. Tuomitaan hukka.
Kokeillaan uudestaan hetken matkan päästä,
Mutta jäljestys ei maistu. 2:n hukka. 3:s kerta toden sanoo ja uusi
yritys, mutta heinän syönti on mielekkäämpää, eikä kannustuskaan
enää auta. 3. hukka ja koe keskeytetään. Oikaistaan viimeiselle
osuudelle lopun tuntumaan ja harjoitellen kaadolle, jonka omii nuollen
ja nyppien. Esterin nuoruus ja epävarmuus on vielä jäljestyksen
hidasteena, mutta lopun sorkalle meno osoitti, että kyllä Esteristä on
jälkikoiraksi tulevaisuudessa.

kultainennoutaja, uros, s. 16.10.2010

Rek. no FI58468/10

Goldfellow Lovebite

AVO 3
29 pistettä

Saaristo Arja
Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Arja Saaristo
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä

Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Tähkä ohjataan hvyin jäljelle ja jarrutetaan sopivaan jäljestysvauhtiin.
Jäljestys on loivasti aaltoilevaa molemmin puolin jälkeä ja selvästi
sekakäyttäjän elkein. 1:n makuu hyvin pysähtyen ja jäljestys jatkuu
kulmalta suoraan hirvien syöttöpaikalle. Näistä hajuista ei malteta
luopua ja tuomitaan 1:n hukka. 2. osuus hyvin 1:sen kaltaisesti. 2.
makuu hyvin pysähtyen ja kulmalta ensin väärään suuntaan
tarkastaen ei niin vanhan ketun raadon ja sitten uusinta yritys ja
jäljestys jatkuu 2. osuuden suuntaisesti hukkaan asti. 3:s osuus jo
totuttuun tapaan hienosti. Lopussa ottaa vainun kaadosta ja kulkee
hieman sivuitse, mutta tulee sitten lopulta kaadolle suoraan, jonka omii
nuollen. Tähkä osoitti olevansa erinomainen jäljestäjä. Tänään oli
vähän huonoa tuuriakin matkassa.

belgianpaimenkoira, groenendael, narttu, s. 8.6.2005

Rek. no FIN33785/05

Finn Noir Harmonic Girl

AVO 2
32 pistettä

Sipilä-Kettunen Kaarina

Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Kaarina Sipilä-Kettunen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Kiira ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa täysin ilmavainuinen
jäljestys. Jokaisella osuudella Kiira tekee lukuisia pistoja jäljen
molemmin puolin. Lisäksi Kiira jäljestää kaikilla osuuksilla jälkiuran
sivussa. Kulmamakaukset merkattiin pysähtymällä. Toisella osuudella
Kiira poikkeaa määrätietoisesti jäljeltä, eikä palaa omatoimisesti
jäljelle, tuomitaan hukka.
Kaadon omisti jääden paikoilleen. Kokonaisuudessaan kuitenkin hyvä
suoritus.

borderterrieri, uros, s. 29.3.2008

Rek. no FIN24976/08

Tigerlike Super Trouper

AVO 2
34 pistettä

Luoto Anu

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Anu Luoto
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koiralle osoitetaan hyvin lähtö, josta se lähtee itsenäiseen
jäljestykseen, käyttää maa- sekä ilmavainua. Ensimmäinen osuus
kuljetaan jäljen päällä aaltoillen ja edetään maastoon sopivaa vauhtia,
ensimmäinen kulma oikaistaan. Toisen suoran puoleen väliin asti
jäljestys on tarkkaa, mutta osuuden puolen välin jälkeen laaja
tarkistuslenkki, jonka vielä selvittää, mutta kohta ennen toista kulmaa
lähtee paluujäljelle ja osoitetaan puhdas jälkitoiselta kulmalta. Kolmas
osuus jälleen aaltoilua jäljen päällä, kaadon haistoi kaukaa ja tuli sinne
ilmavainulla. Nuoli ja nuuhki kaadon.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 16.3.2005

Rek. no ER22448/05

Poppana

AVO 2
35 pistettä

Pihlajamäki Satu

Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Satu Pihlajamäki
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Poppana nuuhkaisee alkumakuun nopeasti ja lähtee ohjatusti jäljelle.
Jäljestys on pääsääntöisesti ilmavainuista, välillä nenää maassa
käyttäen. 1, osuudella pari tarkastusta jäljen sivuun, muuten aivan
jälkiuran tuntumassa. 1. makuu yli kävellen ja kulma tarkasti. 2. osuus
myös parilla suuremmalla tarkastuslenkillä.. 2. makuu myös yli
kävellen ja kulma taka kautta uudelle osuudelle. 3. osuus hyvin
melkein kaadolle saakka. Saa ilmasta vainun kaadosta, tämän myötä
ajautuu jäljen sivuun ja ohi kaadosta. Hukka. Uudelta alulta suoraan
kaadolle, jonka omi nuollen ja jääden paikalle.
Hyvä ja varmaotteinen jäljestäjä, jolle sattui pieni tapaturma ennen
kaatoa.

cockerspanieli, narttu, s. 3.5.2008

Rek. no FIN30461/08

Nightlane's Taste of Pepper

AVO 2
38 pistettä

Henriksson Kristiina

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Kristina Henriksson
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koira lähtee innokkaasti jäljelle, jäljestys on ensimmäisellä osuudella
hosuvaa ja osuuden loppupuolella ajautuu niin kauaksi jäljestä, että
sille joudutaan osoittamaan puhdas jälki. Jäljestystä jatkettiin
ensimmäiseltä kulmalta, kaksi seuraavaa osuutta jäljestettiin jäljen
päällä sik-sak kuviota edeten, koira teki muutaman pienen
tarkistuslenkin näillä viimeisillä osuuksilla. Kulma merkittiin
nuuhkaisten, kaadolle tuli suoraan nuoli ja nuuhki. Jäljestys saattaa
tarkentua, jos heti alussa hieman jarruttaa koiraa.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, uros, s. 12.10.2007

Rek. no FIN44730/08

Tomjantin Loud and Clear

AVO 1
43 pistettä

Ahjonpalo Heidi

Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Heidi Ahjonpalo
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö. Ossi jäljestää rauhallista kävelyvauhtia melko

jälkitarkasti. 1. kulmamakaus rengastaen, mutta sitä ei huomioida ja
toinen kulma pienellä ylityksellä. Kaadolle tullaan suoraan ja se
kiinnosti. Pisteitä tänään verottaa makausten lisäksi heikko etenevyys.
Hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö.

cockerspanieli, narttu, s. 5.12.2010

Rek. no FI12002/11

Nightlane's Make Dreams

AVO 1
46 pistettä

Anneli Tamminen ja Kati Papunen

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Kati Papunen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö, josta koira lähtee pääasiassa rauhalliseen jälkitarkkaan
jäljestykseen. Toisella osuudella metsäkoneurat ja riistan jäljet
aiheuttavat muutamia tarkistuksia aivan jäljen tuntumassa. Koira pyrkii
edetessään "pilkun" tarkkuuteen ja se hieman häiritsee etenevyyttä.
Ohjaaja tukee koiraansa hienosti ja osasi kehoittaa juuri silloin, kun
koira apua pyysi. Kulmat tarkasti makaukset merkaten. Kaadolle tuli
muutaman pienen kaarroksen kautta. Nuoli ja nuuhki kaadon, eikä ohi
laukanneet hevoset (8 kpl) häirinneet kaadolla oloa.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 16.4.2011

Rek. no FI53173/11

O Sole Mio Della Val Vezzeno

AVO 1
46 pistettä

Kivistö Pia

Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Mauri Kivistö
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Sulolle näytetään pikaisesti lähtömakaus ja ohjataan jäljelle. Sulo
jäljestää reipasta kävelyvauhtia melko jälkitarkasti tehden vain
muutaman pienen tarkistuksen jäljen sivuun. 1. kulma tarkasti ja 2.
pienellä lenkillä. Makaukset Suloa ei kauheasti kiinnosta ja ne ylitetään
vauhdissa nuuhkaisten. Kaadolle tullaan suoraan ja koira jää sitä
nuuhkimaan. Hieno suoritus nuorelta koiralta.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 23.4.2009

Rek. no FI46065/09

Radagast Gaurwaith

AVO 1
46 pistettä

Pihlajamäki Satu

Tuomari: Anne Viitanen, ohjaaja Satu Pihlajamäki
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hyvä ohjattu lähtö. Greeta lähtee hieman epävarmasti liikkeelle, mutta
käyttäen hyvin sekä maa- että ilmavainua. Jäljestys on veriuran

molemmin puolin loivasti aaltoilevaa. 1. makuu hyvin pysähtyen ja
kulmalta parilla suunnantarkastuksella 2'lle osuudelle. Tämän osuuden
aikana vain yksi suunnantarkastus. 1. ojan kohdalla muuten hyvin 2:lle
makuulle, jonka merkkaa hyvin pissaamalla siihen. Kulma tarkasti.
3:lla osuudella pari epävarmaa kohtaa, jotka kuitenkin selvittää
itsenäisesti. Kaadolle tulee suoraan, jota ensin pelästyy hieman, mutta
menee rohkeasti nuuhkimaan ja nuolemaan. Aloittelevan koirakon
epävarmuus katosi nopeasti 1:n osuuden aikana ja Greetta osoittautui
oikeaksi jälkikoiraksi!

VOI-koirat
jackrussellinterrieri, uros, s. 17.5.2007

Rek. no ER34922/07

Riikolan Pelimies

VOI 0

Peltola Martta
Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Martta Pohjola
Ohjattu lähtö. Väinö jäljestää reipasta vauhtia tarkistellen runsaasti
jäljen sivussa. 1. osuudella yhden tarkistuksen päätteeksi tuomitaan
hukka. Palautukset jälkeen runsaat tarkistukset jatkuvat. 1. kulma
usealla lenkillä ja 2. kulmalla oleva katko ratkeaa hakemalla. 3.
kulmalla aika tulee täyteen ja tuomari keskeyttää kokeen. Makauksista
Väinö merkkaa 2. Muut ylittää . Ohjaajan kannattaa opetella
jarruttamaan koiraansa, jolloin jäljestys tarkentuu ja tulokset
paranevat.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 11.10.2006

Rek. no FIN53790/06

Skrik

VOI 0

Fabritius Laura
Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Laura Fabritius
Ohjattu lähtö. Tarmo jäljestää rauhallista kävelyvauhtia tehden
muutamia tarkistuksia koko jäljen aikana. 1. osuudella kuitenkin yksi
tarkistuslenkki vie Tarmon hukkaan. Palautuksen jälkeen hyvää
jäljestystä 3. osuuden puoliväliin, jolloin tuomari keskeyttää kokeen
ajan täytyttyä. Makauksista Tarmo merkkaa kaksi. Muut ohittaa. 1.
kulmalla oleva katko ratkeaa muutamalla lenkillä. 2. kulma tarkasti.
Tarmo osaa jäljestää, mutta tänään vauhti ei riittänyt tulokseen.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen, narttu, s.
28.5.2010

Rek. no FI42847/10

Freckle-Face Just For You

VOI 0

Vuorio Tiina
Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Tiina Vuorio
Outi syö lähtömakauksen ja se ohjataan jäljelle. Erinomaista jäljestystä
2. osuuden alkupuolelle, jossa paremmat hajut houkuttavat koiran
hukkaan kahdesti. Toinen palautus makuulle , josta jäljestys jatkuu
tarkistuslenkkien jälkeen katkolle, jossa koe keskeytyy, kun veretyksen
jatko ei löydy. Mennään harjoitellen loppuun. Outi osaa jäljestää, mutta
tänään muut hajut veivät voiton verijäljen uskollisesta seuraamisesta.
Lisää harjoitusta riistarikkaassa maastossa ja tulokset paranevat
varmasti.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen, narttu, s.
27.6.2008

Rek. no FIN41181/08

Luchshügel Party Tiger

VOI 0

Savolainen Emmi
Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Emmi Savolainen
Koira tutki alkumakauksen, josta lähdettiin rauhallisesti liikkeelle.
Välillä edettiin jäljen päällä ja päästiin melkein ensimmäisen osuuden
loppuun. Tällä matkalla koira poistui jäljeltä kolme kertaa ja koe
keskeytettiin. Tänään koira oli haluton jäljestämään verijälkeä.

cockerspanieli, narttu, s. 3.5.2008

Rek. no FIN30463/08

Nightlane's Tiger's Kiss

VOI 2
39 pistettä

Papunen Kati

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Kati Papunen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö, josta koira lähtee itsevarmaan, itsenäiseen
jäljestykseen. Ensimmäisellä kulmalla ollut iso katkokulma oli koiralle
ylivoimainen suorittaa ja siksi tuomittiin hukka. Muut suorat koira
jäljesti jälkitarkasti, makauksista merkitsi kaksi ensimmäistä nopeasti,
muut kulmat takakautta varmistaen. Kaadolle tuli suoraan ja oli siitä
kiinnostunut.

mäyräkoira, lyhytkarvainen, narttu, s. 16.5.2009

Rek. no FI36182/09

Keski-maan Rubiini

VOI 2
39 pistettä

Lehtonen Rauno

Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Rauno Lehtonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Nuppu viedään lähtömakaukselle, josta alkaa jälkitarkka
sopivavauhtinen jäljestys. Ensimmäisen osuuden ennen katkokulmaa
Nuppu lähtee jäljeltä sivuun määrätietoisesti eikä palaa omatoimisesti
jäljelle, tuomitaan hukka. Kaikki muut osuudet erittäin jälkitarkasti,
katkokulmalla pieni tarkistuslenkki. Makaukset merkattiin
pysähtymällä, muut kulmat hyvin. Kaadon omisti jääden nuolemaan
sitä. Kokonaisuudessaan erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen, narttu, s.
7.2.2006

Minelan Choiranita
Tuovi Henttu ja Julius Torckell

Rek. no FIN20512/06

VOI 1
40 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Tuovi Henttu
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koiralle osoitettiin lähtö, josta se lähti jäljestämään ja kohta aloituksen
jälkeen koira pysähtyi tuijotti ohjaajaa. Kehoituksen jälkeen alkoi
jälkitarkka sopivan vauhtinen jäljestys. Koira alussa kierteli risuja,
mutta viimeisellä osuudella se oli jo niihin tottunut. Viimeisellä
osuudella teki tarkastuksia enemmän. Makauksista merkitsi nopeasti
kolme ensimmäistä. Katkokulmalla vaikeuksia risujen kiertelemisen
johdosta, mutta lopulta selvitti sen, muut kulmat hyvin. Kaadon haistoi
aukealla hyvin kaukaa ja ajautui kauaksi jäljestä. Onneksi tuuli auttoi
tässä koiraa ja jälki ja kaato löytyi.

cockerspanieli, narttu, s. 4.7.2003

Rek. no FIN31176/03

Bell'Mano Love Me Do

VOI 1
44 pistettä

Markelin Rauli

Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Rauli Markelin
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Milla ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa vauhdikas hiukan hosuva
jäljestys. Kaikilla osuuksilla Milla tekee lukuisia pistoja jäljen molemmin
puolin. Katkokulmalla kaksi laajaa tarkistuslenkkiä. Muut kulmat myös
tarkistuslenkein. Makauksista kaksi merkattiin pysähtymällä, yksi ohi ja
yksi nopea tarkistus. Kaadosta Milla voisi olla kiinnostuneempi, jääden
kuitenkin paikoilleen.

labradorinnoutaja, narttu, s. 18.11.2009

Rek. no FI11205/10

Vipreron Gilda

VOI 1
46 pistettä

Ylinen Minna

Tuomari: Satu Savolainen-Pulli, ohjaaja Minna Ylinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Rauhoiteltu, ohjattu lähtö. Iitu lähtee reippaaseen sik-sak kuvioiseen
jälkityöhön, mutta jäljestys tarkentuu matkan edetessä ohjaajan
jarruttaessa vauhtia. Makauksista Iitu merkkaa 1. hyvin, 2. ja 4.
nuuhkaisee pikaisesti ja 3. kiertää. Kulmat tarkasti ja 1. kulmalla
olevan katkon Iitu ratkaisee laajalla lenkillä. Kaadolle tullaan suoraan
ja se kiinnosti.

cockerspanieli, uros, s. 22.7.2004

Rek. no FIN41111/04

Bell'Mano Giorgio Armani

VOI 1
47 pistettä

Jani ja Pirjo Junno

Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Pirjo Junno
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Tico ohjataan alkumakaukselle, josta alkaa maa- ja ilmavainua
käyttävä jäljestys. Jokaisella osuudella Tico tekee pieniä pistoja
jälkiuran molemmin puolin. Makauksista kaksi merkattiin pysähtymällä.
Kaksi muuta pikainen nuuhkaisu. Katkokulmalla pieni tarkistus. Muut
kulmat hyvin. Kaadon omisti ottamalla sen suuhun. Hyvä kokonaisuus
koiralta ja ohjaajalta.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, uros, s. 21.7.2004

Rek. no EST02176/04

Jahisarv Pluto

VOI 1
47 pistettä

Rehk Mari-Ann

Tuomari: Erkki Rantamäki, ohjaaja Mari-Ann Rehk
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Volli ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa määrätietoinen maavainua
käyttävä koira. Jokaisella osuudella Volli tekee pieniä tarkistuksia jäljen
molemmin puolin. Katkokulmalla 3 laajahkoa tarkistuslenkkiä. Selvittää
katkon mallikkaasti. Muut kulmat pienin tarkistuksin. Makauksista 2
merkkasi pysähtymällä. Kaksi muuta nopea merkkaus. Kaadon omisti
jääden nuolemaan sitä. Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.

