MEJÄ-kokeen tulokset
8.7.2012 Lohja, Kirkniemi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Jarno Hynninen
Jessica Järviniemi
Rauli Markelin
Laura Fabritius
Mari Tilles

Ylituomarin kertomus
Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry:n järjestämä metsästyskoirien jäljestämiskoe
pidettiin 8.7.2012 Lohjan Kirkniemessä, kokeen keskuspaikkana toimi OsuniemenKirkniemen Metsästysseura ry:n maja. Maastot olivat Osusniemen-Kirkniemen,
Mustion ja Vassbölen-Degerbyn Metsästysseurojen sekä Linkulla Jaktkubbin
hallinnoimia.
Kokeen ylituomarina toimi Jarno Hynninen Emäsalosta arvostellen koirat AVO 4, 7-8,
VOI 16-18 ja muina tuomareina Rauli Markelin Helsingistä arvostellen koirat AVO
1-3, VOI 13-15, Jessica Järviniemi Nummelasta arvostellen koirat AVO 5-6, VOI
19-22.
Kokeen vastaavana koetoimitsijana toimi Laura Fabritius, joka suoriutui tehtävästään
hyvin.
Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla; kaikki kokeen koirat läpäisivät testin
hyväksytysti. Kokeen kaatoina käytettiin pakasteesta sulatettua hirven sorkkaa.
Koemaastot olivat riistarikkaat ja hyvin jäljestämiskokeeseen sopivat. Jäljet olivat
sääntöjen mukaiset, hyvin maastoon sijoitetut ja pääosin piilomerkatut. Oppaat
selviytyivät tehtävistään hyvin.
Kokeen yhteydessä kilpailtiin Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirien Mestaruuskoe , jonka
voitti karkeakarvainen mäyräkoira Skrik.
Koe päättyi .

AVO-koirat
borderterrieri, uros, s. 29.3.2008

Rek. no FIN24976/08

Tigerlike Super Trouper

AVO 0

Luoto Anu
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Anu Luoto
Alkumakuun nopea nuuhkaisu ja reipasta vauhtia jäljestämään. 1.
osuus mennään puoliväliin jäljellä, sitten määrätietoinen poistuminen
jäljeltä polulle. Hukka. Jatketaan 1. kulmalle, makaus ohittaen ja pois
jäljeltä. Hukka. Kulman jälkeen poistuminen muille jäljille. Tuomari
keskeyttää koesuorituksen. Tullaan loppu harjoittelun merkeissä
kaadolle. Tänään kaikki jäljet kiinnostivat yhtälailla ja niitä myös
innokkaasti jäljestettiin.

kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen, uros, s. 5.2.2010

Rek. no FI9284/10

Hakiavan Mustikka

AVO -

Jokela Johanna

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Johanna Jokela
Alkumakuulta kehotuksella jäljelle. Pätkä jäljestää maavainua käyttäen
rauhallista kävelyvauhtia. 1. osuuden alussa oleva valtaoja pysäyttää
jäljestyksen, josta paluujäljelle. Palautuksen jälkeen löytyvät riistan
jäljet johtavat toiseen hukkaan. Uuden yrityksen jälkeen vaikeudet
jatkuvat ja ohjaaja keskeyttää kokeen. Harjoitellen sorkalle, jota
nuoltiin ja näykyttiin, vaikka se oli suurempi kuin itse jäljestäjä.
Lisäharjoitus ja kokemus tuonee parempia tuloksia.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 11.2.2010

Rek. no FI20983/10

Zekiwa Fields of Gold

AVO 0

Johanna Miettinen ja Antti Räisä
Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Johanna Miettinen
Innokas lähtö jäljelle. Reino -koira jäljestää ensimmäisen osuuden
reipasta vauhtia jäljen päällä aina ensimmäisen osuuden loppuun.
Juuri ennen makausta Reino poistuu määrätietoisesti jäljeltä - uusi
alku. Toinen osuus vauhti rauhoittuu ja jäljestys jatkuu tarkkana.
Toiselta kulmalta jälleen määrätietoinen poistuminen jäljeltä - toinen
hukka. Kolmannen osuuden puolessa välin Reino ajautuu jäljen sivuun
- hukka. Harjoitusmielellä mennään loppuun. Kaadon nuuhkii.
Ensimmäinen makaus jää merkkaamatta, toisen merkkaa pysähtyen ja
nuuhkien.
Tänään metsän muut hajut kiinnostivat Reinoa, joka muuten osaa
jäljestää!

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 3.7.2008

Rek. no FIN40351/08

Zekiwa Cain

AVO 0

Johanna Miettinen ja Antti Räisä
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Johanna Miettinen
Ohjattu alku ja Esko nuuhkaisee alkumakauksen, sitten lähtee todella
rauhallisvauhtiseen jälkityöhön. Aluksi edetään hyvin jäljellä, sitten
polut, ojat ja muut jäljet alkavat vetää puoleensa. 2 poistumista
osuuden loppupuolella ja 3. poistuminen kulmalta tuovat 3 hukkaa.
Tuomari keskeyttää ja loppu kävellään sorkalle ulkoilumielessä.
Tänään koiran jäljestyshalut olivat minimissä.

mäyräkoira, karkeakarvainen, narttu, s. 9.6.2007

Rek. no FIN36527/07

Josefa Niedliche Nova

AVO 0

Pelin Pirjo
Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Pirjo Pelin
Hyvin ohjattu lähtö. Nova jäljestää maavainulla mukavaa
kävelyvauhtia. 1:llä osuudella jälkien sivussa kulkevaa ratsastuspolkua
seurataan jonkin matkaa ja palataan itsenäisesti jäljelle. 1:n makaus
merkataan, jatketaan suoraan ja laajalla lenkillä 2:lle osuudelle, jolla
oleva ratsastuspolku, jota kauris oli äskettäin käyttänyt, vei Novan
mukanaan, herättäen samalla riistavietin. 2 hukka tulee heti paluun
jälkeen ja koe keskeytetään. Harjoitellen sorkalle, jota näykittiin ja
nosteltiin. Lisäharjoitus ja kokemus tuonee lisää jälkiuskollisuutta ja
sen myötä tuloksiakin.

walesinspringerspanieli, uros, s. 4.8.2009

Rek. no FI48832/09

Benton Break the News
Astrid Sundström ja Markku Estala

AVO 3
25 pistettä

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Astrid Sundström
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Ohjattu lähtö. Sibelius jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen reipasta
kävelyvauhtia. Kaikilla osuuksilla lenkkejä ja tarkastuksia, jotka
johtavat 1:llä ja 2:lla osuudella hukkaan.
1:n kulma jäljen mukaisesti makuu merkaten. 2:n makuu ohitetaan
vierestä seuraavalle osuudelle. Kaato haistetaan jo kaukaa, jota
haistellaan ja nuollaan. Lisäharjoitus ja kokemus tuonevat
jälkiuskollisuutta ja sen myötä parempia tuloksia.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 23.4.2009

Rek. no FI46065/09

Radagast Gaurwaith

AVO 3
27 pistettä

Pihlajamäki Satu

Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Satu Pihlajamäki
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
3 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Nopea alkumakauksen nuuhkaisu ja ripeästi matkaan. Osuudet
mennään runsain suunnantarkistuksin molemmin puolin jälkeä. Koira
poistuu muille jäljille kahdesti ja tuomitaan 2 x hukka. Loppupuolella
usko loppuu, mutta kehoituksin pääsee sorkalle, jota jää tutkimaan.
Kulmat selviävät pyörähdyksin, makuut osoitetaan hyvin. Tänään muut
jäljet olivat kiinnostavammat kuin verijälki, mutta työpari pääsi
tulokseen yhteistyöllä.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 16.3.2005

Rek. no ER22448/05

Poppana

AVO 1
44 pistettä

Pihlajamäki Satu

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Satu Pihlajamäki
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Poppana -koira etenee miellyttävää vauhtia ja
tekee tarkkaa jälkityötä aina toisen osuuden puoleen väliin asti, jossa
runsaasti pyörimistä jäljen sivulla. Lopuksi ohjaajan kehoituksella
löytää jäljen suunnan. Tämän jälkeen jälleen tarkkaa jälkityötä
kolmannen osuuden puoleen väliin ja jälleen pyörimistä jäljen sivulla löytää itsenäisesti takaisin jälkiuralle. Tästä jäljestys jatkuu tarkasti
kaadolle, jonka nuuhkii. Molemmat kulmat tarkasti ja makaukset
merkaten selvästi pysähtyen ja nuuhkien. Hyvä yhteistyö koiran ja
ohjaajan välillä.

VOI-koirat
mäyräkoira, karkeakarvainen, narttu, s. 23.9.2007

Rek. no FIN50008/07

Nicarne's Nicolette

VOI 0

Pätäri Karola ja Timo
Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Timo Pätäri
Ohjattu lähtö. Minni jäljestää maavainulla mukavaa kävelyvauhtia. 1.
osuuden puolivälissä poistutaan jäljeltä ajohaukun säestämänä ja
kiinnostus verijälkeen häviää. Palautettuna sama toistuu kahdesti
ilman haukkua ja koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, jota nyppi ja
nosteli.

bretagnenbassetti, uros, s. 3.7.2004

Rek. no FIN35747/04

Shetlandia Cadeau

VOI 3
26 pistettä

Flander Laura

Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Laura Flander
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Alkumakaus nuuhkaistaan ja innokkaasti matkaan. Ensimmäinen
osuus muutamalla suunnantarkistuslenkillä hyvin jäljellä. Samoin
toinen. 3. ja 4. osuus tuottivat ongelmia. Koira pyöri jäljen sivussa ja
palasi takaisin. Työskentely muuttui koiran väsyessä puurtavaksi, 4.
osuudella ensin paluujälki ja ennen sorkkaa poistuminen jäljeltä. 2 x
hukka. Kulmat selviävät ankaralla pyörimisellä, makuista osoitetaan
yksi, muut ohi. Alku hyvä, lopussa iski väsy ja mielenkiinto
jäljestykseen loppui.

harmaa norjanhirvikoira, narttu, s. 11.2.2008

Rek. no 578098100268557

Losnabakken's S.G. Snerta

VOI 2
30 pistettä

Solvang Olav Kare

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Olav Kare Solvang
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Ohjaaja tutkii alkumakauksen ja ohjaa Snarta -koiran hienosti jäljelle.
Alkaa maa- ja ilmavainuinenn jäljestystyö. Snarta etenee suorat
osuudet tehden jäljen sivuille runsaasti tarkastuslenkkejä.
Ensimmäisellä kulmalla, jolla katko koira jäljestää veretetyn osuuden
loppuun, sitten kaarroksella toiselle osuudelle. Toisen kulman Snarta
ylittää, palaa takaisin ylittäen kolmannen osuuden, runsaasti
pyörimistä ylittäen sitten vielä toisen osuuden - ei löydä jäljen suuntaa,
jolloin koiraa joudutaan palauttamaan takaisin jäljelle. Uuden alun

jälkeen parempaa ja tarkempaa jäljestystä, kuitenkin tehden
tarkastuksia, Kolmas kulma laajalla kaarroksella. Kaadolle tulee
suoraan, jonka nuuskii. Kaikki makaukset jää tänään merkkaamatta.
Hyvä jäljestäjä - tänään metsän muut hajut haittasivat koiran
jäljestystyötä.

harmaa norjanhirvikoira, narttu, s. 21.2.2008

Rek. no 578077000047263

Satsu

VOI 1
42 pistettä

Olav Kare Solvang, Geir og Berit Langseth

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Olav Kare Solvang
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Satsu etenee sopivaa vauhtia tehden useita
tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Loppua kohti jäljestys tarkentuu ja
koira pysyy jälkiuralla paremmin. Ensimmäinen kulma
ulkokaarroksella. Toinen kulma, jolla katko koira käy veritetyn osuuden
lopussa ja sitten laajalla kaarroksella seuraavalle osuudelle. Kolmas
kulma tarkasti. Makuista merkkaa viimeisen pysähtyen ja nuuskien,
ensimmäisen ja toisen ylittää, kolmannen ohittaa. Kaadolle tulee
suoraan, jonka omii hienosti.
Hyvä suoritus miellyttävältä jälkiparilta!

mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen, narttu, s.
7.2.2006

Minelan Choiranita
Tuovi Henttu ja Julius Torckell

Rek. no FIN20512/06

VOI 1
45 pistettä

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Tuovi Henttu
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö. Ira -koira etenee reipasta vauhtia kolme ensimmäistä
osuutta. Viimeisellä osuudella vauhti hiljentyy ja ohjaajaj outuu
muutaman kerran kehoittamaan koiraa. Ensimmäinen kulma tarkasti.
Toinen, jolla katko Ira jäljestää veritetyn osuuden loppuun, sitten
tukeutuen ihmisjälkiin. Kolmas kulma tarkasti. Makaauksista kaksi
merkkaa hyvin pysähtyen ja nuuskien. Ensimmäinen ohitetaan ja
viimeinen ylitetään. Kaadolle tulee reippaalla mielellä, jonka nuuskii.
Hyvä suoritus!

mäyräkoira, lyhytkarvainen, narttu, s. 16.5.2009

Rek. no FI36182/09

Keski-maan Rubiini

VOI 1
45 pistettä

Lehtonen Rauno
Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Rauno Lehtonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 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
Ohjattu lähtö. Nuppu jäljestää maavainua käyttäen mukavaa
kävelyvauhtia. Kaikki osuudet lähes jäljen päällä. Vähän ennen kaatoa
tarkastellaan enemmän. Makuista 1. ohi, 2. yli, muut merkataan
nuuhkaisten ja nopeasti pysähtyen. Kulmat 1. lenkittäen, 2. jolla katkos
mallikkaasti rengastusta suurentaen ja 3:s jäljen mukaisesti. Sorkan
osoitti näykkien ja nyppien.

cockerspanieli, narttu, s. 20.11.2005

Rek. no FIN20093/06

Triplet Cover Girl

VOI 1
46 pistettä

Helislahti Sirpa

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Sirpa Helislahti
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
Hyvin ohjattu lähtö. Tessa jäljestää maavainua käyttäen mukavaa
kävelyvauhtia. Kaikilla osuuksilla pienet tarkistukset, kallioilla vähän
laajemmat. 1. makaus ohi, muut pysähtyen nuuskimaan, 1. kulma, jolla
katkos ihmisjälkeä pitkin, muut jälkiuran mukaan. Sorkan nuuski ja jäi
viereen.

mäyräkoira, karkeakarvainen, uros, s. 11.10.2006

Rek. no FIN53790/06

Skrik

VOI 1
47 pistettä

Fabritius Laura

Tuomari: Jessica Järviniemi, ohjaaja Laura Fabritius
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 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
Innostettu, ohjattu lähtö. Tarmo etenee sopivaa vauhtia tehden
muutama tarkistuslenkki ensimmäisellä ja kolmannella osuudella.
Viimeisellä osuudella tekee yhden laajemman lenkin. Muuten jälkityö
on tarkkaa. Ensimmäinen kulma tarkasti. Toinen, jolla katko Tarmo
jäljestää veritetyn osuuden loppuun, sitten yhdellä lenkillä ja
seuraavalle osuudelle. Kolmas kulma tarkistuksella. Kaadolle tulee
suoraan, jonka nuuskii. Makaukset Tarmo merkkaa selvästi pysähtyen
ja nuuskien.
Hieno jälkipari, jotka luottavat toisiinsa!

bretagnenbassetti, narttu, s. 29.3.2006

Rek. no FIN24807/06

Meccala Lysti

VOI 1
48 pistettä

Tilles Mari
Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Mari Tilles
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä

Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö ja makauksen nuuhkiminen. Ensimmäinen osuus suolla
varsin verkkaista vauhtia, muilla osuuksilla vauhti paranee. Jäljellä
mennään, mutta aika ajoin koira tekee taaksepäin kiertäviä lenkkejä
jäljen sivussa. Kulmat selviävät rengastuksin, viimeinen kääntymällä.
Makaukset osoitetaan selvästi. Kaato löytyy suoraan ja koira jää
kaadolle nuuhkimaan. Varma äänetön suoritus, tänään vain
varmisteleva kaartelu tuotti pienen miinuksen.

labradorinnoutaja, narttu, s. 17.9.2006

Rek. no FIN48198/06

Strongline's Hailstorm

VOI 1
50 pistettä

Eva-Maya Weurlander ja Jessica Järviniemi

Tuomari: Jarno Hynninen, ohjaaja Eva-Maya Weurlander
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira rauhoitellen alkumakaukselle, jonka nuuhkii. Alkaa tarkka
jäljestystyö. Kaikki osuudet mennään jäljellä, vain muutama pieni
suunnan tarkistus koko matkalla. Kulmat pienin rengastuksin tai
käännöksellä. Makaukset osoitetaan erittäin selvästi. Sorkalle suoraan
ja se tuodaan ohjaajalle. Ihannevauhtinen ja varma suoritus hyvässä
yhteistyössä ohjaajan kanssa.

