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Seuraava pentue suunnitteilla 2013. Pentueen emänä tulee olemaan: Metsosuon Elira eli, Elli. Juoksu on alkanut
14.06.13
Elira on kotioloissa ja muuallakin avoin, ja aina positiivinen koira, joka suhtautuu hyvin niin vieraisiin ihmisiin kuin
koiriinkin. Elira osaa rauhoittua aloilleen kotioloissa, mutta on myös helppo ja rauhallinen reissukoira; se ei turhasta
stressaa, vaan nukkuu tai on muuten vain tyytyväisenä hälinästä huolimatta. Elira on Suomen Jalostusrekisterissä
numerolla 462.
Eliran parhaita ominaisuuksia on laaja, vauhdikas ja itsenäinen haku. Se on myös hyvä linnunottaja ja noutaja, tiedottaa
oma-aloitteisesti. Työskentely sujuu sekä maalla että vedessä. Eliralla on KAER-kokeista useita AVO-2 tuloksia pellolta
ja tulos myös metsäkokeista. AVO 1- tuloksen metsästys jatkuu näillä näkymin toisen pentueen jälkeen. Tässä yksi
koekertomus vuoden 2012 KAER-kokeesta:
Haku: erinomaista hakua, laajaa, vauhdikasta, äänetöntä ja hyvä kuvio.
Riistatyö:seisoo pellolta metsän puolelle – käskystä hyvä vaiheittainen nosto suoraan lintuun. Koira paikallaan
linnun lähtiessä ja ammuttaessa. Toisessa tilanteessa lintu juoksi alta karkuun.
Nouto muuten ok, mutta ei istunut luovuttaessa.
Syksyisin käydään isännän kanssa kanalinnustamassa Sotkamon suunnalla. Usein sieltä jatketaan Lappiin metsälle.
Riekkometsällä käydään kevättalvella lähes joka vuosi Lapissa. Supi-työskentely on myös tuttua puuhaa Eliralle.
Eliralla on yksi pentue (Metsosuon H-pentue, isänä Järvisaran Corro) ja Elira osoittautui erinomaiseksi ja hyväksi emäksi
10 pennun pentueessa. Tästä pentueesta kotiin jäi kasvamaan Metsosuon Hirta. Aika näyttää mitä tästä yhdistelmästä
tulee, ainakin tällä hetkellä jälkeläiset ovat lupaavia.
Näyttelypuolen tulokset puhuvat omaa kieltää Eliran ulkomuodosta: Elira on C.I.B (kansainvälinen muotovalio)
käyttökoetuloksin ja EEJV-10 (Eestin juniorivoittaja), EEV-10 (Eestin voittaja)ja Baltian voittaja-12. Kehässä se on kuin
”kotonaan” nauttii täysin siemauksin esiintymisestä. Elira on perusterve koira, ei ole allergioita tai muitakaan vaivoja ollut
ja eläinlääkärissä käynnit ovat rajoittuneet rokotuksiin. Eliralla on täysi hampaisto, se on 58.5 cm korkea ketterä, hieman
keskikokoa pienempi narttu.
Uros: Falck du Nid aux Nobles, eli Manne.
Manne on n. kolme vuotias tuontiuros Romaniasta. Se polveutuu kuitenkin täysin ranskalaisista linjoista. Mannen
sukutaulusta löytyy sekä käyttö- että näyttelypuolella meritoituneita koiria. Kävimme itse valitsemassa pennun
paikanpäällä kasvattajan luona Bukarestissa. Kasvattajalla oli 16 koiraa sillä hetkellä, joista kuusi asui sisällä kotioloissa
hänen kanssaan ja loput koiratiloissa. Tapasimme Mannen molemmat vanhemmat, sekä isän vanhemmat. Kaikki koirat
olivat rauhallisia ja miellyttäväluonteisia, ei haukkumista tai vikinää ja ne voitiin päästää yhtä aikaa ulkoilemaan pihalle,
pennut ja vanhemmat, urokset ja nartut. Olimme tyytyväisiä näkemäämme, ja myös Mannen luonne on vastannut tätä
ensivaikutelmaa.
Manne on ulkomuodoltaan erinomainen, vahvaluustoinen, terve koira, sillä on A-lonkat ja se on testattu EBJ –
negatiiviseksi. Sille sopii kaikki ruoka, nappuloista kotiruokaan. Mannella on vahva pigmentti, tiivis ja hyvä karva eikä sillä
ole ollut mitään terveysongelmia.
Luonteeltaan Manne on itsevarma, sosiaalinen ja rauhallinen. Se on myös hiljainen koira, joka ei turhaan hauku eikä
vingu kotona eikä passissa. Tätä ominaisuutta arvostamme koirassa erityisesti. Pellolla siitä löytyy vauhtia, se hakee
laajasti ja itsenäisesti, kuitenkin pitäen kontaktin ohjaajaan ja löytää hyvin linnut. Mannea käytetään noutavana koirana
kyyhky-, sorsa- ja hanhijahdissa, sekä tietysti fasaanijahdissa seisovana koirana. Tänä syksynä sille on saatu myös
muutama onnistunut tilanne teerillä. Hirvijahdissa se kulkee ajomiesten mukana karkottavana koirana. Manne on
sorkkavapaa, kuten muutkin seisojamme. Vapaa-ajalla se lenkkeilee hevosten mukana emännän ratsastusretkillä.
Pennuista kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan Manneen kotioloissa ja pellolla.
Neuvomme ja opastamme niin aloittelijoita kun kokeneempia pennunottajia parhaan tietomme/taitomme mukaan.
Järjestämme myös 2-3 pentuetapaamista metsästyskoulutuksen merkeissä.
I-pennut ovat tervetulleita Mannen omistajan luo Raaseporiin treenaamaan vesitöitä, hakua ja riistatöitä. Annamme apua
ja neuvoja pentujen kouluttamisessa toimiviksi metsästyskoiriksi, sikäli kun ohjaajat sitä tarvitsevat.
Next litter planned 2013. The dam will be Metsosuon Elira “aka” Elli. Elli's heat has started 14.06.13.
Elira is always, at home and in other places, outgoing and positive thinking dog. She has no problems with unknown
people or dogs. She knows how to calm down at home but is also a great dog to travel with; she doesn’t get stressed or
anxious, she rests and sleeps despite the action around her. Elira is Finland Refining register number 462.
One of Elira’s, or “Elli’s” as we call her, best qualities in hunting, is fast and independent search. She is also very good in
pointing and retrieving fowl and she informs spontaneously. She works as well on ground as in water. Elira has several
open class 2 – results from KAER – trials (special trial for Pointing Dogs) on field and also a result from a forest trial. Elira
is a spontaneous informer. After the second litter planned to Elira, we’ll keep on trying to get the first prize in open class.
Here is one of her evaluations from a KAER –trial in 2012:

Excellent, wide, fast, silent search in a good pattern. Hunting work: points from the edge of field towards the
forest – when commanded, good stage by stage pointing directly to the fowl. As the bird moves and is being
shot, the dog stands still. At the second attempt the bird manages to escape.
The retrieval was OK but the dog wasn’t in sitting position as she gave away the fowl.
During the fall time me and my husband often go hunting fowl in Sotkamo area. We often continue from there to Lapland
to hunt. In the spring time we hunt willow grouses in Lapland almost every year. The hunting of raccoon dogs is also
familiar to Elira.
At the moment Elira has had one litter (The puppies starting with the letter H in kennel Metsosuon. The sire is Järvisaran
Corro). Elira showed herself to be an excellent mother; the litter had 10 puppies. We have one of those puppies at home,
Metsosuon Hirta. The time will show what the puppies will be as they grow up but at the moment they look very
promising.
Elira has been very successful in the show rings. She is an International Show Champion (C.I.B), with the results from
the working trials, and also the Junior Winner and the Winner of Estonia in 2010 and the Baltic Winner in 2012. She
enjoys showing herself in the show rings. Elira is a healthy dog with no allergies or other health issues. All she has
needed from the vet are the vaccinations. Elira have a full seth of teeth, she is 58.5 cm high, agile medium size slightly
smaller bitch.
Male, Falck du Nid aux Nobles, "aka" Manne
Manne is nearly three years old male imported from Romania although he is descended from 100% French bloodlines.
We selected the puppy by ourselves in the breeders premises in Bucharest. The breeder had 16 dogs at the time, six of
whom lived in the home environment with her, and the rest in kennel outside of the main building. We met Mannes both
parents, as well as the parents of Mannes father. All the dogs were quiet and pleasant by nature and there was no
barking or whining. All of the dogs could be released at the same time to go out on the yard, the veterans and the
puppies, the dogs and bitches. We were pleased with what we see, and also Manne has been the kind of dog that we
expected.
Manne has an excellent appearance and strong bones. He is a healthy dog and has A-hips. Manne has been tested EBJ
- negative. He eats all kind of food, and needs no special diets. This is also an important quality in a dog. Manne has a
strong pigment, good coat and has not had any health problems.
Manne is self-assured, social and calm by nature. It is also a quiet dog that does not bark unnecessarily and does not
whine at home or while in pass. This quality is especially appreciated by us. In the field Mannes search is wide and
independent, however, keeping a good contact with the hunter. Manne is used in pheasant hunting and as a retrieving
dog in pigeon, duck and goose hunt. This fall, he has also successfully pointed some black grouse.
If you are interested of this combination, you are welcome to visit Manne at home and in the field.

