MEJÄ-kokeen tulokset
11.6.2017 Kouvola, Kääpälä
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:

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

Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry ja Kääpälän Seudun MY
Esa Pekkarinen
Pasi Kemppainen
Leena Kähkönen
Rauli Markelin
Heidi Nevander
Mia Hannola
koetmk

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Kymen Kennelyhdistys ja Kääpälän Seudun
Metsästysyhdistys. Kokeet pidettiin Kääpälän Seudun Metsästysyhdistyksen,
Anttilan Erämiesten, Kouvolan Erän, Hevosojan Seudun Metsästäjien,
Tuohikotin Metsästysyhdistyksen ja Kuusankosken Riistamiesten
metsästysalueilla.
Tukikohtana oli Kääpälän Seudun Metsästysyhdistyksen maja Valkealassa.
Ylituomarina oli Esa Pekkarinen Ruotsinpyhtäältä. Hän arvosteli koirat jäljillä
avo 4-5 ja voi 14-17. Toisena tuomarina oli Rauli Markelin Pyhtäältä arvostellen
jäljet avo 1-3 ja voi 12- 13. Kolmantena tuomarina toimi Leena Kähkönen
Ruotsinpyhtäältä arvostellen koirat jäljillä avo 6-7 ja voi 18- 21 ja neljäntenä
tuomarina oli Pasi Kemppainen Porvoosta arvostellen jäljet voi 8-11. Kokeen
vastaavana toimitsijana oli Heidi Nevander, joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään hyvin. Maastot olivat koemaastoiksi sopivia ja jäljet hyvin sijoitetut.
Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne olivat pääosin piilomerkatut. Sää oli
pilvipoutainen ja painostava. Oppaiden työskentely oli hyvää. Kaatoina käytettiin
tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja peuransorkkia.
Riistahavaintoina hautovia metsäkanalintuja sekä jo valmispoikue sekä kaksi
rusakkoa ja kettu. Kaikki koirat läpäisivät haulikolla ammutun
laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello 19.03.

AVO-koirat
chesapeakelahdennoutaja, narttu, s. 29.10.2015

Rek. no fi54416/15

Miklaus Louhi

AVO 0

Rosa Pönni
Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Rosa Pönni
Lähtömakuu osoitetaan, jota Pihka hetken tutkittuaan lähtee
omatoimisesti jäljelle. Ensimmäinen osuus hyvää jäljestystä.
Vähän ennen kulmaa alkaa tarkistelut ja pysähdys, joka vaatii
kehotuksia ja innostusta. Tarkistelut jatkuu kulman tuntumassa,
makuu löytyy ja sen tutkittuaan seuraavalle osuudelle. Tarkistelut
ja pysähtelyt jatkuvat toisella osuudella kolmeen hukkaan ja koe
keskeytetään. Harjoitellen sorkalle, jota nyppi ja nosteli.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 8.11.2010

Rek. no FI60570/10

Precious Pearl Femme Fatale

AVO 0

Kirsi Mäntynen
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Kirsi Mäntynen

Koira aloittaa alkumakuulta pyrähtelevän ilmavainuisen
jäljestyksen, joka etenee aaltoillen jäljen tuntumassa. Ajaudutaan
sivuun jäljestä. Koira kaartaa jäljen tuntumaan, leikkaa jäljen ja
jatkaa sivuun hukkaan asti. Uusi alku, mutta kauaakaan ei edetä,
kun koira vetää jälleen sivuun, josta toinen hukka. Uusi alku,
edetään kulmalle, joka oikaistaan. Toista osuutta edetään
kotvasen ennen kolmatta poistumista ja kokeen keskeyttämistä.
Harjoitellen kaadolle. Tänään keskittyminen riitti vain lyhyisiin
hyviin jäljestyksiin. Ehkä harjoittelun tuoma kokemus tuo
varmuutta.

labradorinnoutaja, narttu, s. 21.5.2012

Rek. no FI34524/12

Strongline's Ballade

AVO 2
36 pistettä

Maj-Britt Forsbacka

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Maj-Britt Forsbacka
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtömakausta hetken maistellaan. Manta ohjataan jäljelle, jota
seurataan maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia.
Ensimmäinen osuus lähes jäljen päällä, toiselle ja kolmannelle
osuudelle ilmavainusta ja virtauksista johtuen paljon jäljen sivulla.
Ensimmäinen makuu ohitetaan kulmalta suoraan hukkaan ja
toinen kierretään ulkokautta. Sorkan haisteli ja otti suuhunsa.

lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 8.2.2016

Rek. no FI18445/16

Aavanmeren Iltarusko

AVO 2
37 pistettä

Ritva Mälkki

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Heidi Nevander
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Yhteistyössä lähtömakauksen tutkiminen ja kehujen
kannustamana jäljestykseen, jossa tänään käytetään niin maaettä ilmavainua. Näin ollen kulku on jotakuinkin poukkoilevaa jäljen
molemmin puolin kauttaaltaan. 1. kulmaa ei saavuteta koskaan
kun koira poistuu jäljen ulkopuolelle ja kuin unohtaen
tehtävänannon -1. hukka. Uutta virtaa 1. kulman makaukselta ja
se tuottaa tulosta; mukavasti löydetään 2. kulma, makaus
pysähtyen ja narunmitan taustalenkillä viim. osuudelle. Kaato
kiinnostaa ja koira omii sorkan. Hiljaisen ja muutoin mallikkaan
jäljestyksen hohtoa himmentää kirjaimellisesti ”lampun
sammuminen” 1. kulmalla.

valkoinen länsiylämaanterrieri, uros, s. 14.10.2014

Rek. no FI15556/15

White Villan On Cloud Nine

AVO 2
39 pistettä

Hertta Hynninen
Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Petri Hynninen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä

Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Hessulle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkittuaan innostetaan
jäljelle. Jäljestys on maa- ja ilmavainuista, rauhallista kävelyä
jälkiuralla, matkalla pysähdytään kahdesti, makauksilla. Kulmat
jäljen mukaisesti. Sorkasta kuljetaan ohi hukkaan. Palautettuna
suoraan sorkalle, jonka haisteli ja jäi viereen.

labradorinnoutaja, narttu, s. 13.2.2014

Rek. no FI19355/14

Mouldhill*s Quick Trick

AVO 1
47 pistettä

Sini Harju

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Tuomas Nuutinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira maistaa alkumakuuta ja aloittaa reippaan osin ilma ja osin
maavainuisen jäljestyksen jonka etenemisvauhdin ohjaaja
jarruttaa miellyttäväksi. Osuuden puolivälissä ollut jäljen viereinen
tuoreehko suunnistusrasti saa koiran tekemään useita
tarkistusrengastuksia ennen kuin jatko löytyy. Loppuosuus
tarkasti. Kulma hyvin, makuu osoitetaan. Toinen osuus jäljen
mukaisesti aaltoilevaa jäljestystä. Toinen kulma ja makuu myös
hyvin. Viimeisellä osuudella koneuran ylitys saa koiran tekemään
pienen tarkistuksen. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa. Hyvä ja
varma suoritus

karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 26.3.2013

Rek. no FI27759/13

Kruunupään Sally

AVO 1
49 pistettä

Marja Turkki

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Marja Turkki
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
Lähtömakaus tutkien ja kehujen kannustamana maavainuiseen,
mukavavauhtiseen jäljestykseen suhteutettuna maastoon.
Molemmat makaukset hyvin pysähtyen. Kulmilla tarkastetaan
suunta vajaan 2 metrin taustalenkillä. Osuudet kuljetaan
pääsääntöisesti jäljen päällä tai vajaan narunmitan sivussa. 1.
osuudella haistellaan ilmasta muitakin hajuja, mutta palataan
verijäljelle itsenäisesti. Kaato löytyy ilmasta otettuna takakautta ja
jäljestys päättyy. Hieno, äänetön suoritus koirakolta.

VOI-koirat
lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 21.8.2015

Rek. no FI47353/15

Sanette's Chanson De Nuit

VOI 0

Joanna Saavalainen
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Joanna Saavalainen
Koira aloittaa alkumakuulta hyvin reippaasti etenevän
ilmavainuisen jäljestyksen . 1. osuus tarkasti. Katkokulmalla
veretyksen päähän, josta haetaan uutta osuutta ensin
rengastamalla ja sitten pistoin. Viimein koira kaartaa kohti uutta
osuutta, mutta ylittää sen noteeraamatta ja jatkaa suoraan
hukkaan asti. Toinen osuus tarkasti, mutta kulmalla alkaa jälleen
rengastus, jota ei selvitetä ja siitä toinen hukka. Kolmas osuus
yhdellä tarkistuslenkillä, kulma tarkasti. Hiukan ennen kaatoa koira
ottaa ilmavainun ja tekee laajahkon tarkistuslenkin jonka jälkeen
ohittaa sorkan läheltä ja jatkaa kohti tietä, jolloin tuomari
keskeyttää kokeen. Kaatoa käydään harjoitellen katsomassa ja
koira ottaakin sen kantoon. Kaikki makuut osoitettiin riittävän
selkeästi . Nuori lahjakas koira jolla ei vielä kokemus riittänyt
selvittämään tapahtumia suht avoimessa maastossa. Mutta
kokemuksen kautta tulee varmuus.

novascotiannoutaja, uros, s. 17.1.2011

Rek. no FI17080/11

Hedera's Love At First Sight

VOI -

Heidi Nevander
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Heidi Nevander
Ääneti lähtömakauksen tutkinta ja kankein koiran askelein jäljelle
ilmavainua käyttäen. 1. osuus on täysin ohjaajan kehottamana
etenevä. Makaus noteerataan. 1. kulma, jolla katko täysin
ohjaajan käskyttämänä, veretyksen loppuun ja haarukalla 2.
osuuden alkuun. Edelleenkään virtaa ei koirasta löydy joten
ohjaaja keskeyttää kokeen. Tänään ei jäljestys maistunut.

pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, narttu, s. 2.5.2008

Rek. no FIN32547/08

Pikkuvilhin Albertiina

VOI 0

Reetta Moilanen
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Reetta Moilanen
Koira tutkii itsenäisesti lähtömakauksen ja lähdetään erittäin
verkkaiseen maavainuiseen jäljestykseen. Ääneti edetään täysin
jäljen päällä. 1. osuus, makaus osoitetaan. Ennen kulmaa
pyöritään ja tarkastellaan pitkään kunnes jatketaan kulmalle, joka
vaivatta 2:lle osuudelle. Pian pysähdytään ja koira jähmettyy,
kehoittamana jatketaan jälkityötä. 2. makaus hyvin. Meno on
puurtavaa ja 2:llakulmalla olevan katkon luona tuomari keskeyttää
kokeen ja todetaan että aika ei riitä suoritukseen. Pian selviää
myös mahdollinen osasyyllinen koiran pysähtelyihin kun koppelo
poikueineen lähtee liikkeelle jäljen tuntumasta. Silti
etenemättömyys oli syynä kokeen keskeyttämiseen.

novascotiannoutaja, uros, s. 7.6.2012

Rek. no FI39113/12

Redadict Into Duck Hunting

VOI 3
20 pistettä

Hanna-Riikka Häyhä

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Riku Hämäläinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
3 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä

Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Itsenäinen alun osoitus ja lyhyellä narulla jäljelle. Innokas maa- ja
ilmavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia välillä jälkiuralla
välillä jäljen molemmin puolin aaltoillen. 1. osuuden alkupuolella
pieni tarkistus, muutoin hyvin katkokulmalle, jolla aloittaa
tarmokkaan laajenevan haun veren lopusta. Viimein 2. osuuden
alku osuu kohdalle, mutta se ei kelpaa ja jatketaan veretyksen yli
1. hukkaan. 2. osuuden loppupuolella pari laajaa tarkistusta. 2.
kulma reilulla taustalenkillä. 3. osuudella koira ulkoiluttaa ohjaajaa
usealla tarkistuslenkillä, jolta palaa itsenäisesti. 3. kulma pienellä
tarkistuslenkillä. 4. osuuden puolivälissä erkanee veriuralta aina 2.
hukkaan saakka. Kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden.
Makuista osoitti ensimmäisen, muut ohittuivat. Koiralla on hyvä
jälkinenä, mutta tänään myös muut tuoksut viekoittivat.

kääpiösnautseri, uros, s. 26.10.2012

Rek. no FI11064/13

Beries Frosty Zack

VOI 3
25 pistettä

Laura Rajala

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Laura Rajala
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
3 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
2 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Itsenäinen alun tutkinta. ja lyhyellä narulla jäljelle. Pääosin
maavainuinen koira etenee miellyttävää kävelyvaihtia jälkitarkasti
2 ensimmäistä osuutta, kolmannella osuudella pieni tarkistus ja 4.
osuuden puolivälin jälkeen hukan rajoilla käynyt tarkistus, jolta
palaa itsenäisesti. 1. kulman katkolla haku kohdistuu jatkon
väärälle puolelle ja lopulta koira lähtee määrätietoisesti uran
seurantaan 1. hukan arvoisesti. 2. hukka tulee juuri ennen kaatoa
koiran lähtiessä riistapolulle. Kaadolle suoraan, se omien. 2.
kulmalla pieni taustalenkki, kolmas kulma jäljen mukaisesti. Kaikki
makuut osoitti hyvin. Osaava jäljestäjä, jolla eväät huippupisteille.

pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 8.4.2015

Rek. no FI28361/15

Käpälämäki Hiltun Alfa

VOI 3
25 pistettä

Hanna-Kaisa Humalisto

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Hanna-Kaisa Humalisto
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
5 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Aapolle osoitetaan alkumakaus, josta itsenäisesti liikkeelle.
Jäljestys on maa- ja ilmavainuista reipasta kävelyvauhtia.
Ensimmäinen osuus jäljen päällä, toinen parilla lenkillä,
kolmannella ja neljännellä tarkistellaan ja polveillaan jäljen sivuilla
ja pysähdytään voimia keräämään. Kulmat ensimmäinen, jolla
katkos, ihmisjälkeä apuna käyttäen, toinen tarkistuslenkeillä ja
kolmas jäljen mukaisesti. Makuista kolme merkitään hyvin,
neljännelle pysähdytään syömään, josta ohjaaja yrittää ohjata
Aapoa liikkeelle viereen kävelemällä, viheltelemällä ja
kutsumanimellä. Osoitetaan puhdas jälki, ennen sorkkaa Aapo

vaihtaa metsästykseen. Toisen palautuksen jälkeen suoraan
sorkalle jonka haisteli ja jäi viereen.

basset hound, uros, s. 7.10.2015

Rek. no FI10342/16

Bustassens Shaggy Rogers

VOI 1
42 pistettä

Hanna-Mari Ahtiainen

Tuomari: Rauli Markelin, ohjaaja Hanna-Mari Ahtiainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Sulolle näytetään alku, jonka merkattuaan ohjataan jäljelle, jota
edetään enimmäkseen maavainua käyttäen vaihtelevalla
vauhdilla. Kaikilla osuuksilla pieniä lenkkejä tai polveilua jäljen
sivuilla. Ensimmäinen kulma, jolla katkos ihmisjälkeä apuna
käyttäen, toinen tarkistuslenkein ja kolmas jäljen mukaisesti.
Kolme makauksista merkataan pysähtyen ja haistellen, neljäs yli.
Sorkan nuoli ja nuuski.

labradorinnoutaja, uros, s. 23.12.2013

Rek. no FI26750//14

Waterline's If I Could

VOI 1
42 pistettä

Tatiana Eshchenko

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Tatiana Eshchenko
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Ohjattu alku. Koira aloittaa pääsääntöisesti maavainuisen
reippaan jäljestyksen joka etenee jarrutettuna sopivaan vauhtiin
aivan jäljen päällä. Katkokulma veretyksen päähän josta
ilmavainulla suoraan uudelle osuudelle. Lähestyessä toista
kulmaa koira tekee ilmavainulla laajan tarkistusrengastuksen.
Kulma tarkasti. Kolmas osuus jäljen mukaisesti. Kulma
pikkuriikkisellä rengastuksella. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa
koiraa. Makuut koiraa kiinnostavat vain voimakkaan hidastuksen
verran, mikä vie pisteitä muuten hyvin mallikkaalta jäljestykseltä.

novascotiannoutaja, narttu, s. 11.9.2013

Rek. no FI50632/13

Tollerbay Storm Chasing

VOI 1
44 pistettä

Susanna ja Päivi Kallström

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Päivi Kallström
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Innokas koira popsi alun ja sitten hyvä jäljelle ohjaus. Pääosin
maavainuinen koira etenee reipasta kävelyvauhtia jälkiuralta
juurikaan poikkeamatta. Normikulmat jäljen mukaisesti, katko
selviää nopeasti veren lopusta laajenevalla haulla. Makuista

osoittaa kaksi hyvin, kahta vilkaisee puolen metrin päästä. Hieman
ennen kaatoa 90 asteen singahdus biohajoavan jätteen
maisteluun ja paluu vaatii ohjaajan muistutuksen. Kaadolle
suoraan sitä tutkimaan jääden. Erinomainen suoritus, makuut
kuntoon niin maksimipisteet ovat saavutettavissa

karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 17.2.2008

Rek. no FIN24039/08

Barbwired Andau

VOI 1
45 pistettä

Janne Laine

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Janne Laine
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira aloittaa alkumakuulta hyvin reippaan jälkeä pitkin
tasapotkuilla etenevän tarkan jäljestykseen. Katkokulma
oikeaoppisesti laajenevalla rengastuksella, toinen kulma pienellä
takalenkillä ja kolmas tarkasti. Makuista yksi ohitetaan, yksi
ylitetään ja kaksi osoitetaan hiukan turhan nopeasti. Juuri ennen
kaatoa pieni pyörähdys paikallaan. Kaatoa jäädään tutkimaan.
Hyvä, tarkka ja erittäin varma jäljestäjä, jolta toivoisin parempaa
makuiden merkitsemisiä.

novascotiannoutaja, narttu, s. 25.10.2015

Rek. no FI54582/15

Ruskanovan Almiina Kastelruuni

VOI 1
45 pistettä

Johanna Joukainen

Tuomari: Pasi Kemppainen, ohjaaja Johanna Joukainen Johanna
Joukainen
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
Tarkka alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus. Maa- ja ilmavainuinen
koira etenee maastoon sopivaa vauhtia jälkiuralla tai
hajutunnelissa risteillen. Vain 2. osuuden alkupuolella ja 3.
osuuden loppupuolella tehdään laajemmat tarkistukset joilta palaa
itsenäisesti kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden. 1. kulman
katko selviää nopeasti veren lopusta jatkoon kaartaen. 2. ja 3.
kulma pienellä tarkistuslenkillä. 3. osuuden makuun ohittaa muut
osoittaa hyvin. Erinomainen nuori itsenäinen jäljestäjä.

owczarek podhalanski, uros, s. 11.3.2010

Rek. no FI23136/10

Usvahaukun Chorazy Czart

VOI 1
45 pistettä

Niina Ihanainen
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Niina Ihanainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä

Koira tarkistaa alkumakuun ja alkaa aaltoillen jäljen
lähituntumassa etenevä voimakkaasti ilmavainuinen jäljestys.
Ensimmäisellä useampi narunmittainen rengastus ja hetken
ehditään myös syödä heinää. Kulma takalenkillä kaartaen. Toinen
osuus edetään jäljen tuntumassa. Katkokulma veretyksen päähän,
josta parin rengastuksen jälkeen suoraan uudelle osuudelle.
Kolmas osuus pienin tarkastuksin, kulma tarkasti. Kaatoa
lähestyessä ensin tarkistusrengastus sivuun, jonka jälkeen
suoraan kaadolle joka tutkitaan. Osaava jäljestäjä joka tänään
hyvin keskittyi annettuun tehtävään

pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 13.4.2009

Rek. no FI30432/09

Grand Dame's Thunder

VOI 1
46 pistettä

Päivi Lukkari ja Pasi Kemppainen

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Pasi Kemppainen
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
Lähtömakauksella koira tankkaa ja kehujen saattelemana
reipasvauhtiseen jäljestykseen joka kulkee aivan jäljen
tuntumassa tai päällä kauttaaltaan. 3. ja 4. osuuksilla
tarkistuslenkit ja koira palaa itsenäisesti jäljelle. Makauksista 1. ja
2. pysähtyen ja 3. ja 4. vauhtia hieman himmaten. 1. kulmalla
oleva katko selvitetään veretyksen lopusta uuden alkuun
saapasuraan tukeutuen. 2 kulma laajalla taustalenkillä ja 3.
pienemmällä takalenkillä. Kaato kiinnostaa ja työ on saatu
loppuun. Äänetön koirakko, jonka pistesaldoa vähentävät tänään
huolimattomuus makauksilla.

karkeakarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 9.9.2013

Rek. no FI49532/13

Humisevan Harjun Regarde-Moi

VOI 1
48 pistettä

Mia ja Jari Hannola

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Jari Hannola
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Lähtömakaus tutkitaan yhteistyössä. Edetään mukavaa
kävelyvauhtia kaarrellen jäljen kahta puolta. 2. ja 3. osuudelle
enemmän tarkastelua mutta itsenäisesti. Koira palaa tehtäväänsä.
Kaikki makaukset koira osoittaa erinomaisesti. 1. kulmalla oleva
katko selvitetään saapasuraan tukeutuen ja lenkein haarukoimalla
veretyksen lopusta alkuun ripeästi. 2. muuta normikulmaa
vaivatta. Kaato haetaan vauhdilla ilmavainua hyväksi käyttäen ja
koira omii sorkan. Äänetön koirakko joka teki hyvän työn.
Pistevähennykset 2. ja 3. osuuden tarkasteluista.

