MEJÄ-kokeen tulokset
21.8.2016
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Iitti, Sääskjärvi
Karla Sohlman
Leena Kähkönen
Esa Pekkarinen
Jonna Mononen
Heidi Nevander
Mirja Mäkelä

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry. Kokeet pidettiin
Kymikunnan Metsästäjien, Kuusankosken Riistamiesten, Radansuun
Erämiesten, Kaakkois-Iitin Metsästäjien ja Iitin Erän metsästysalueilla.
Tukikohtana oli Iitin Erän erämaja Iitin Sääskjärvellä.
Ylituomarina oli Karla Sohlman Tampereelta. Hän arvosteli koirat jäljillä voi 1318. Toisena tuomarina toimi Leena Kähkönen Ruotsinpyhtäältä arvostellen
koirat jäljillä avo 1-3 ja voi 4-6. Kolmantena tuomarina oli Esa Pekkarinen
Ruotsinpyhtäältä arvostellen koirat jäljillä voi 7-12. Koe oli samalla Länsi-Kymen
Kennelyhdistyksen mestaruuskoe, jossa avo-luokan mestaruuden voitti
Pellavan Kukan Armas eg Urho ohjaajanaan Rosa Pönni ja voi-luokan
mestaruuden Luotometsän Vili eg Noppe ohjaajanaan Mira Hinkkanen.
Kokeen vastaavana toimitsijana oli Jonna Mononen, joka koetoimikuntineen
selviytyi tehtävästään erittäine hyvin. Maastot olivat koemaastoiksi sopivia ja
jäljet hyvin sijoitettu vaihteleviin maastoihin. Ne olivat sääntöjen mukaiset ja
pääosin piilomerkatut. Sää aurinkoinen ja hiostava.
Oppaiden työskentely oli erittäin hyvää. Kaatoina käytettiin tuoreina pakastettuja
ja koeaamuksi sulatettuja hirvensorkkia. Riistahavaintoina metso sekä
hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 12kal haulikolla ammutun laukauksensietotestin
hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello 17.25.

AVO-koirat
karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 20.10.2013

Rek. no FI54241/13

Terrismäen Dolly Parton

AVO 0

Mirja ja Mikko Malin
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Mirja Malin
Lähtömakaus notifioidaan, voimakkaasti ohjaten jälkityöhön, jossa
käytetään sekä maa-että ilmavainua. Edetään jäljen päällä hyvää
vauhtia kunnes riistaviettinen koira vainuaa muutakin kuin veren ja
vaihtaa ajovaihteelle. Kolme uutta lähtöä mahtuu 1. osuudelle,
mutta peli on menetetty veren hajulle ja tuomari keskeyttää
kokeen. Tänään muu kuin veri kiinnosti enemmän.

sileäkarvainen collie, uros, s. 10.10.2006

Rek. no FIN26673/08

Papaya Whip van Shaka's Royal Kraal

AVO 0

Riikka Lainio
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Tomi Tapaninen

Lähtömakaus merkataan itsenäisesti ja rauhalliseen voimakkaasti
ilmavainuiseen jälkityöhön. 1. osuus jäljen päällä hyvin, 1.
kulmamakaus merkaten pysähtyen ja kulma suunnan mukaan. 2.
osuuden alussa ojan ylitys tuo haastetta: haetaan ylitystä kahteen
kertaan ja kehotuksen voimalla edetään, mutta pian ilmasta
kantautuu viekoittavaa tuoksua, tuumataan ja pyöritään jäljen
tuntumassa, 1. hukka. Uusin voimin uutta osuutta liki kulmaa, joka
oiotaan sisäkautta ylittäen 3. osuus kauaksi jäljestä, 2. hukka.
Uutta alkua ja hyvää työstöä liki sorkkaa, joka ei kuitenkaan ole
kohteena vaan veriuran ulkopuolelta tuleva tuoksinta, 3. hukka.
Harjoitellen sorkalle, joka kiinnostaa. Hyvää jäljestystä osoittanut
koira, joka tänään ei pitänyt verta numero 1:nä.

labradorinnoutaja, uros, s. 1.8.2015

Rek. no FI20825/15

Pellavan Kukan Armas

AVO 2
33 pistettä

Pinja Tuominen

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Rosa Pönni
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
5 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Ennen lähtömakausta koiran haltuun otto ja ohjaten krepille.
Jäljestys on osin maavainuista hyvää vauhtia etenevää aaltoillen
jäljen tuntumassa. Molemmat kulmat laajalla ulkolenkillä ja
makaukset syödään. Kaato kiinnostaa ja se omitaan. Tänään
palkintosijaa pudottaa 3. osuudella tuomittu hukka kun koira
harhautuu kauas jäljestä sekä pisteitä pudottavat 1. ja 2. osuudella
koiran ohjaajan runsaat kehotukset vaikkakin koira oli joko jäljen
päällä tahi tuntumassa. Ohjaaja voisi luottaa enemmän koiraan.

VOI-koirat
airedalenterrieri, narttu, s. 17.6.2008

Rek. no FIN50959/08

Energetics Calamity Jane

VOI 0

Minna Pohjolainen
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Minna Pohjolainen
Keltsi tutkii lähtömakauksen ja saatetaan matkaan hyvin. Alkaa
sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa-ja ilmavainua
tilanteen mukaan. 1.os. alkua hyvin sitten siirrytään kulkemaan
jäljen sisäpuolelle, veriuran suuntaisesti pitkä matka. Makuu jää
tässä osoittamatta. Palataan jäljelle mutta siirrytään pyörimään
toiselle puolelle. Mennään lopulta paluujälkeä 1.hukkaan. Uusi
yritys ja kulmalle josta matka jatkuu yli toiseen hukkaan. Yritetään
vielä 2.n os.alusta ja se mennään hienosti ! Makuun yli kävelee, ei
noteeraa. 2.kulmalla on katko, jonka Keltsi oikaisee 3:lle os. Pikku
pätkä hyvin, mutta sitten taas vilkku vasemmalle ja tuomitaan 3.s
hukka, sekä kokeen keskeytys. Tämä metsien veteraani osoitti
osaavansa jäljestää, mutta tänään työtehtävä ei napannut. Iän
tuoma oikeus jallittaa narunjatketta tänään oli päällimmäisenä.
Jäljestää Keltsi kyllä osaisi.

basset hound, uros, s. 11.3.2011

Rek. no FI25141/11

Basbuddy Engineer Enrique

VOI -

Hanna-Mari ja Mikko Ahtiainen
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Hanna-Mari Ahtiainen
Koira aloittaa hyvin rauhallisen jälkeä pitkin etenevän jäljestyksen.
Pian koira alkaa syömään heinää ja jäljestys jatkuu ohjaajan
usean kehotuksen jälkeen. Aaltoilevaa ja esteitä väistelevää
jäljestystä makuun tuntumaan, jossa jäljeltä sivuun ja siitä hukka.
Uusi alku, jälkeä pitkin edetään hyvin rauhallista vauhtia kulmalle.
Vähän kulman jälkeen koira hakeutuu varjoon lepäämään ilman
aikomustakaan jatkaa jäljestystä ja ohjaaja keskeyttää kokeen.
Tänään lämmin, painostava ja seisova ilma oli liikaa rauhalliselle
osaavalle jäljestäjälle.

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 4.4.2011

Rek. no FI44125/11

Hakiavan Mata-Hari

VOI 0

Satu Koski
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Satu Koski
Koira aloittaa alkumakuulta reippaan pääosin maavainuisen
jäljestyksen, joka etenee hyvin aivan jäljen tuntumassa. 1. makuu
osoitetaan ja kulma tarkasti. Jyrkkää sivurinnettä edetessä koira
tekee pari tarkistuslenkkiä alarinteessä, mutta palaa omatoimisesti
jäljelle. Katkokulma veretyksen päähän ja nopealla rengastuksella
uudelle osuudelle. Edettyään hetken koira pysähtyy, haistelee
ilmaa ja lähtee määrätietoisesti riistanjäljille, Uutta alkua yritetään
kahdesti, mutta jäljestys ei kiinnosta ja koira poistuu riistanjäljille ja
tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa
koiraa. Tänään riista kiinnosti jäljestystä enemmän.

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 12.4.2010

Rek. no FI29072/10

Badamtam's Pyörremyrsky

VOI 0

Jonna Mononen
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Jonna Mononen
Elsa tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan mallikkaasti päivän
työtehtävään. Alkaa sopivavauhtinen maavainuinen työskentely. 1.
ja 2. osuu täydellistä jäljestystä veriuran päällä. 1. kulma tarkasti ja
2:n jolla katko veretyksen lopusta pari pientä rengastusta takana
ja palaa istuskelemaan 2. osuuden veriuralle. Menee pätkän
paluujälkeä ja tulee taas ohjaajan jalkoihin istumaan. Edes
kehotukset eivät saa Elsaa jatkamaan matkaa. Tuomitaan
1.hukka. Uusi yritys 3. osuuden alusta ja taas hienosti liki
puoliväliä. Sitten häntä alkaa heilumaan kuin ropeli ja
rengastetaan. Otetaan paluujälki. 2. hukka. Yritetään vielä ja liki
kulmaa hyvin, vain pari todella pientä pyörähdystä. Sitten tulee
taas joku ’juttu’ ja jäädään ohjaajan jalkoihin istumaan. Matka ei
etene ja 3. hukka, sekä kokeen keskeytys. Harjoitellen kaadolle,
joka kiinnosti. 3. ensimmäistä makausta käveltiin yli ja vauhdista
’skannattiin’! Elsa osoitti osaavansa jäljestää ja kaksi ensimmäistä
osuutta oli erinomaista työskentelyä. Tänään joku ’juttu’ sai koiran
unohtamaan annetun työn valitettavasti.

lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 17.5.2014

Rek. no FI34521/14

Badamtam's Habanero

VOI -

Markku Valtonen
Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Markku Valtonen

Alkumakuun tutkimisen jälkeen Rommi saatetaan hyvin päivän
työtehtävään. Alkaa reipasta vauhtia etenevä jäljestys, jossa
käytetään pääosin maavainua. 1. osuus täydellistä jäljestystä 1.
kulmalle. Makuu tutkitaan hyvin. Kulmalla katko. Se mennään
veretyksen lopusta pieni rengastus takana ja loppu jalanjälkiä
jatkoon. Melkein heti 2. osuuden alusta kuusen alta löytyy ihanat
pupun tuoksut ja työtehtävä unohtuu. Ei edes ohjaajan kehotus
auta, matka jatkuu pois jäljeltä. Tuomitaan 1. hukka. Uusi yritys ja
motivaatio verijälkeen on loppunut. Ajohommat olisi ollut
mieluisempia. Ohjaaja tuntee koiransa niin hyvin, että keskeyttää
kokeen. Rommin 1. osuus lupaili paljon, harmittavasti pupu oli
päättänyt tulla tänään pilaamaan hyvin alkaneen työpäivän.
Jäljestää Rommi kyllä osaa!

lyhytkarvainen saksanseisoja, uros, s. 13.10.2010

Rek. no FI33330/11

Mercedes

VOI 0

Niina Forsblom
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Teemu Lojamo
Koira aloittaa alkumakuulta hyvin voimakkaasti ilmavainuisen
jäljestyksen, joka etenee tuulen alapuolella välillä etäälläkin
jäljestä. 1. makuu ohitetaan ja kulma kierretään ulkokautta,
kunnes koira toisella osuudella ajautuu etäälle jäljestä ja siitä
hukka. Uusi alku ja jäljen tuntumassa katkokulmalle, jossa
jatketaan hirvenjälkiä seuraten toiseen hukkaan asti. Koiralle
osoitetaan puhdas jälki, mutta sitä ei edetä kauaa ennen kolmatta
hukkaa, joka tulee määrätietoisesta poistumisesta ja koe
keskeytyy. Harjoitellen kaadolla, jota tutkitaan. Tänään
keskittyminen ei riittänyt annetun tehtävän loppuun viemiseen.

pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 29.4.2011

Rek. no FI32881/11

Badamtam's Visages Janus

VOI -

Elina Muuri ja Mikael Tikander
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Elina Muuri
Ohjattu lähtö. Maavainuinen jäljestys liikkuu heti suuntakrepin
jälkeen laajalti sivusuunnissa ja kehotuksin palataan jäljelle, mutta
pian haarukointi kauas sivuun maksaa yhden hukan. Makaukselta
uusin voimin ja veri vetää pois jäljeltä, -2. hukka. Napakan käskyn
saattelemana katkokulman kimppuun, joka selvitetään
saapasuraan tukeutuen ja aavistuksen uuden veren alkua
ohittaen, mutta toinen osuus työstetään paremmin, kunnes;
makaus kävellään yli ja pian harhaudutaan jäljestä, palataan
tuntumaan ja haarukoidaan kauas – ohjaaja keskeyttää kokeen
todeten työskentelyn olevan puutteellista. Osin mallikasta
jälkityötä osoittanut koira ei valitettavasti osoittanut
verijälkiuskollisuutta tänään.

portugalinvesikoira, uros, s. 29.3.2013

Rek. no FI26357/13

Konkkaronkan Uljas Prinssi

VOI 0

Anu Ojala
Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Anu Ojala
Ohjatusti liikkeelle pääosin maavainua käyttäen ja poukkoillen
jäljen molemmin puolin. 1. makaus ohitetaan sivusuunnassa. 1.
osuus tahmeaa työskentelyä, tarvitaan kehotuksia, että päästään
1. kulmalle, joka viedään pitkäksi. 1. hukka. Uusin voimin 2.

osuudelta, mutta jäljestys ei käynnisty, tuomitaan kaksi hukkaa
lisää ja koe keskeytyy. Tänään ei ollut jäljestyspäivä.

parsonrusselinterrieri, uros, s. 13.9.2012

Rek. no FI53913/12

Precious Pearl Gladiator

VOI 2
30 pistettä

Kirsi Mäntynen

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Kirsi Mäntynen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
6 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Nelson puhkuu intoa alkumakauksella ja antaa oikein ääntä.
Ohjaaja ottaa alun uudestaan ja alkumakuun tutkimisen jälkeen
hyvin saatettu veriuralle. Alkaa iloisesti pomppiva eteenpäin vievä
jäljestys, jossa käytetään pääosin ilmavainua. 1. osuus hyvin, vain
parit pyörähdykset jäljen molemmin puolin loppuosuudella. 1.
kulma laajalla rengastuksella takana. 2. osuus taas hyvin liki
osuuden loppua, jossa laaja pyörähdys jäljen ulkopuolelle ja parit
pikkupyörähdykset sisäpuolelle. 2.lla katko, josta veretyksen
lopusta matka jatkuu niin kauaksi, että tuomitaan 1. hukka. Uusi
yritys 3. osuuden alusta. Koko osuus pientä pistoa ja pyrähtelyä
3:lle kulmalle. Siitä lähtee edestä metso, joka aiheuttaa
päänvaivaa, mutta ohjaajan napakka muistutus työtehtävästä saa
Nelsonin jatkamaan töitä. Edetään kaadolle asti hyvin, vain 1
pyörähdys osuuden loppupuolella. Makauksista osoitetaan 1.
muut yli tai vierestä ohi. Kaato kiinnosti. Nelson, tämän metsän
pikku sähikäinen osoitti osaavansa jäljestää, intoa oli vain tänään
vähän liikaa ja se kostautui katkolla. Narunjatkeen lenkitys oli
mukavaa. Jäljestää Nelson kyllä osaa!

labradorinnoutaja, uros, s. 26.11.2011

Rek. no FI10805/11

Rölli

VOI 2
36 pistettä

Jouni ja Tiina Suuronen

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Tiina Suuronen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
4 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koira aloittaa alkumakuulta hyvin reippaan jälkeä pitkin etenevän
jäljestyksen. Katkokulma rengastamalla. Toinen osuus tarkasti.
Toinen kulma reilusti pitkäksi, josta rengastamalla haetaan uusi
osuus. Kolmas osuus myös hyvin. Kulmalla laaja kaarros uuden
osuuden tuntumaan, josta jatkoa vielä haetaan runsaalla
rengastuksella. Viimeinen osuus jälkitarkasti.Kaadolle suoraan ja
se kiinnostaa. Makuut eivät tänään kiinnosta koiraa. Makuiden
merkkaamattomuus ja runsaat rengastukset kulmilla pudottavat
pisteitä ja valitettavasti myös palkintosijaa.

novascotiannoutaja, uros, s. 17.1.2011

Rek. no FI17080/11

Hedera's Love At First Sight

VOI 2
36 pistettä

Heidi Nevander

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Jari Hannola
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Stou tutkii alkumakauksen hyvin ja saatetaan mallikkaasti päivän
työtehtävään. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään
pääosin ilmavainua. Kaikki osuudet edetään hienosti, melko
jälkitarkasti, vain pari pientä pyörähdystä jäljen jommallekummalle
puolelle. Matkan aikana makauksista kaksi ensimmäistä hienosti
osoittaen, kaksi viimeistä käveltiin yli vauhdista nuuhkaisten. 1. ja
3. kulma tarkasti, 2. jolla katko, veretyksen loppuun jää seisomaan
ja tuumailemaan. Kehotuksesta lähtee tekemään rengastuksen,
menee aivan jatkon vierestä ohi, mutta ei noteeraa sitä.
Rengastuksesta jää seisomaan paikalleen kuin ei ymmärtäisi mitä
pitää tehdä. Ei edes kehotus saa matkaa jatkumaan. 1. hukka.
Osuudet siis mentiin hienosti ja suoraan kaadolle joka kiinnosti.
Stou osoitti omaavansa jälkikoiran nenä, ja vieläpä hyvän
sellaisen. Harmittava ajatuskatko katkokulmalla himmensi muuten
mainiosti sujuneen työpäivän tuloksen.

karkeakarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 9.9.2013

Rek. no FI49532/13

Humisevan Harjun Regarde-Moi

VOI 2
39 pistettä

Mia ja Jari Hannola

Tuomari: Leena Kähkönen, ohjaaja Jari Hannola
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtömakaus ohjatusti edeten maavainuiseen jälkityöhön
sopivalla vauhdilla. Kaikki osuudet mennään hyvää vauhtia jäljen
päällä & tuntumassa kaikki makaukset pysähtyen ja merkaten. 1.
ja 3. kulmat pienellä taustantarkistuksella, 2:lla oleva katko
haarukoiden veren lopusta alkuun osin saapasuraan tukeutuen.
Kaato kiinnostaa ja jälkityö päättyy. Päivän kauneusvirhe tapahtuu
viimeisellä osuudella, kun metsän riistan tuoksu viekoittaa koiraa
ja saa pään sekaisin hukkaan asti. Muutoin äänetön ja erittäin
mallikas työ.

cockerspanieli, narttu, s. 8.5.2014

Rek. no FI33831/14

Bell'Mano Bella Notte

VOI 1
40 pistettä

Hanne Sainpalo

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Riku Kontiokorpi
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koira aloittaa alkumakuulta reippaan maavainuisen jäljestyksen,
joka etenee aivan jäljen tuntumassa. 1. osuus ja kulma tarkasti.
Toisella osuudella pienehköjä tarkistuksia. Katkokulma
rengastamalla veretyksen päästä. Kolmannella osuudella myös
pieniä tarkistuksia ja kulma pienellä takalenkillä. Viimeisellä

osuudella koira tekee avoimella paikalla riistanjälkien kohdalla
useita rengastuksia, joilta kuitenkin palaa jäljelle itsenäisesti.
Makuista maltetaan tänään osoittaa vain yksi, joka viimeisen
osuuden tavoin vaikuttaa pisteisiin alentavasti. Kaadolle suoraan
ja se kiinnostaa koiraa. Varma suorittaja johon ohjaaja luottaa
täysin.

lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 3.6.2008

Rek. no FIN34463/08

Luotometsän Vili

VOI 1
42 pistettä

Mira Hinkkanen

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Mira Hinkkanen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Noppe tutkii lähtömakauksen hyvin ja saatetaan veriuralle
mallikkaasti. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään
maavainua. Kaikki osuudet edetään hyvin, melko jälkitarkasti.
Matkan aikana vain parit pikku pyörähdykset jäljen
jommallekummalle puolelle. 1. kulma tarkasti, toinen jolla katko
veretyksen lopusta rengastuksin ja loppu jalanjälkiä jatkoon. 3.
kulma pienellä tarkastuksella takaa. Makauksista ensimmäisen
osoittaa, 2. vierestä ohi ja 3. ja 4. kävelee päältä yli, ei pysähdy.
Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Nopen työskentelyä oli ilo
seurata. Se suoritti sille annetun tehtävän iloisesti ja osaavasti.
Nenä on paikallaan Nopella! Tänään pisteitä pudottaa kolmen
makuun merkkaamattomuus sekä matkan aikana tulleet
pyörähtelyt. Hyvä Noppe!

pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 13.4.2009

Rek. no FI30432/09

Grand Dame's Thunder

VOI 1
44 pistettä

Päivi Lukkari ja Pasi Kemppainen

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Pasi Kemppainen
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
Koira tutkii alkumakuun tarkkaan, alkaa reipas ja tarkka
maavainuinen jäljestys, jonka aikana tehdään jokunen
narunmittainen nopea tarkistus. Katkokulma reippaalla
määrätietoisella rengastuksella. Toinen kulma takalenkillä. Juuri
ennen kolmatta kulmaa koira lähtee tarkastamaan jäljenteossa
tullutta pistoa, joka vie aikaa. Jälkeä hakiessaan koira löytää
uuden osuuden ja täten oikaisee kulman. Kaikki makuut
osoitetaan riittävän selkeästi. Kaadolle suoraan ja sitä jäädään
tutkimaan. Hyvä jäljestäjä, joka selvitti hankaluudet kokemuksella
ja sisulla.

