MEJÄ-kokeen tulokset
28.4.2013 Iitti, Sääskjärvi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Kymenlaakson Mäyräkoirat ry, Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry
Paul Vuori
Esa Pekkarinen
Satu Koski
Heidi Nevander
Mirja Mäkelä

Ylituomarin kertomus
Kymenlaakson Mäyräkoirat ry ja Länsi-Kymen Kennelyhdistys ry järjestivät
kevään ensimmäisen jäljestyskokeen aurinkoisessa kevätsäässä. Kokeen
keskuspaikkana oli Iitin Erän metsästysmaja. Jäljet sijaitsivat Iitin Erän ja
Kuusaan Riistamiesten maastoissa. Vastavaa koetoimitsija Satu Koski
koetoimikuntineen oli järjestänyt onnistuneet kokeet. Jäljet olivat sääntöjen
mukaiset ja sijoitettu vaihteleviin, riistarikkaisiin maastoihin. Jäljet olivat
pääsääntöisesti piilomerkattuja ja oppaat suoriutuivat tehtävistään hyvin.
Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla, ja kaikki koirat läpäisivät sen.
Kaatoina käytettiin pakkasesta sulatettuja hirvensorkkia. Kokeen ylituomarina
toimi Paul Vuori Nurmijärveltä arvostellen koirat Avo 1-2 ja Voi 6-9. Toisena
tuomarina toimi Esa Pekkarinen Ruotsinpyhtäältä arvostellen koirat Avo 3-5 ja
Voi 7-12. Riistahavaintoina oli metsäkanalintuja, ja runsaasti hirvieläinten jälkiä
ja jätöksiä, sekä supin jälkiä ja jätöksiä.
Yksi koira jätetty palkitsematta kesken jälkeä tapahtuneen ohjaajavaihdoksen
vuoksi (ohjaaja loukkaantui).
Koe päättyi klo 19.15

AVO-koirat
jackrussellinterrieri, uros, s. 25.1.2009

Rek. no FI15437/09

Achantus Wild Bill

AVO 0

Johanna Hakkarainen
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Jonna Hakkarainen
Koira tutkii alkumakauksen nopeasti ja aloittaa reippaan pääosin
ilmavainuisen jäljestyksen, joka kuitenkin etenee tarkasti jäljen
päällä. Kulmalla makuusta ylitse ja suunnanhakua rengastamalla.
Suunta ei kuitenkaan selviä ja koira hukkaa jäljen. Hukka. Uuden
aloituksen jälkeen myös toinen osuus tarkasti. Kulmalla makuu
tarkastetaan nopeasti ja uusi suunta haetaan rengastamalla.
Välittömästi uuden osuuden alussa löytyy tuoreet riistanjäljet, joita
koira jäljestää hukkaan asti. Uuden startin jälkeen ote herpaantuu
ja koira tarkistelee enemmän vieraita jälkiä ja koe joudutaan
keskeyttämään kolmanteen hukkaan osuuden puolessavälissä.
Koira selkeästi osoitti osaavansa jäljestää, mutta kaipaa lisää
harjoitusta.

lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 4.4.2011

Rek. no FI44125/11

Hakiavan Mata-Hari

AVO 0

Satu Koski
Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Satu Koski

Lululle osoitetaan lähtömakuu, jonka nuuhkittuaan etenee
opastusalueen yhdessä ohjaajan kanssa. Lulu käyttää
jäljestäessään pääasiassa maavainua, poiketessaan jäljeltä osaa
myös ottaa ilmavainun käyttöön. Jäljestysvauhti myös jakautuu
selvästi. Jäljen päällä kävellään erittäin reippaasti tai sitten
kiinnostavamman hajun kohdalla hidastetaan vauhtia
huomattavasti. Ensimmäinen osuus puoliväliin jäljen päällä
kunnes peuran jäljet havaittuaan poistuu jäljeltä. Loppuosuus
hyvin. Ensimmäinen makuu melkein havaitaan. Kulmalta hieman
kiertäen eteenpäin. Toinen osuus tarkasti. Kulma oikaisten supin
jälkien vuoksi. Kolmannella osuudella eniten riistan jälkien
tarkastelua ja myös hukka riistan jälkien perässä. Hieman ennen
kaatoa kaarros ja sorkan vierestä jatketaan tielle josta viimeinen
hukka. Hyvää jäljestystä, tänään valitettavasti hieman herkkyyttä
riistalle.

pitkäkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 4.2.2012

Rek. no FI19313/12

Xena's Cassandra

AVO 0

Päivi Leppänen
Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Päivi Leppänen
Innokas lähtömakuun tarkistus. Opastusalue tiukassa
ohjauksessa. Ensimmäistä osuutta maavainulla jonkin matkaa
eteenpäin. Pysähtyy jäljen päälle, tuijottaa vähän aikaa ohjaajaa ja
poistuu jäljeltä josta hukka. Palautuksen jälkeen osuus hyvin lähes
makuulle jonka kuitenkin ohittaa sivulta ja jatkaa matkaa. Pysähtyy
sammalmättäälle jota tutkii ja heiluttelee häntää. Tämä palkitaan
toisella hukalla. Toiselle osuudelle taas melko hyvin jäljellä.
Valitettavasti lentoon lähtee iso koppelo jonka perään lähtö
estetään tiukalla oikea-aikaisella käskyllä. Koppelo jää kuitenkin
vaivaamaan ja hetken harhailun jälkeen poistutaan kolmannelle
hukalle. Harjoitellen loppuun. Caran jäljestys on halutessaan
tarkkaa ja mukavavauhtista. Tänään valitettavasti ajatus ei ollut
aivan kokonaan jäljestyksessä.

labradorinnoutaja, uros, s. 17.4.2008

Rek. no FIN26404/08

Valpisa's Macario

AVO 2
35 pistettä

Virve ja Ilkka Jäntti

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Virve Jäntti
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koira aloittaa alkumakuun tutkinnan jälkeen reippaan
ilmavainuisen jäljestyksen, joka ensimmäisellä osuudella etenee
hyvin jäljen tuntumassa. Aukon laidassa tuuli pyörittää hajua ja
koira tekee työtä oikean suunnan löytämiseen siinä kuitenkaan
onnistumatta. Hukka. Loppuosuus tarkasti kulmalle jossa makuu
osoitetaan. Kulma tarkasti. Toisen osuuden loppupuolella
tarkistukset lisääntyvät ja koira useasti hakee suuntaa
rengastuksella, joka vaikuttaa etenevyyteen. Kulmalla ensiksi
ylitse ja tarkistuslenkin kautta makuulle joka osoitetaan.
Viimeisellä osuudella useita tarkistuksia. Kaadolle tuulen
alapuolelta kaartaen ja se kiinnostaa koiraa. Kokemuksen myötä
tämä osaava jäljestäjä saa lisää varmuutta.

karkeakarvainen mäyräkoira, narttu, s. 24.2.2009

Rek. no FI24403/09

Alli

AVO 1
46 pistettä

Maarit Harju

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Seppo Harju
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen hyvin ja aloittaa tarkan osin maa- ja
osin ilmavainuisen jäljestyksen, joka on vauhdiltaan sopivaa.
Ensimmäisen osuuden lopulla rinteessä suuntaa tarkistetaan
pienillä rengastuksilla. Kulmalla koira ei noteeraa makuuta, menee
kulmasta yli ja palaa toiselle osuudelle pienen tarkastuksen
jälkeen. Toinen osuus tarkasti, kulma ja makuu erinomaisesti.
Kolmas osuus myös hyvin. Kaadolla ensin hiuksenhienosti
kaadosta ohi, jonka jälkeen löytää kaadon rengastamalla. Kaato
kiinnostaa koiraa. Erinomainen suoritus ensikertalaiselta.

VOI-koirat
labradorinnoutaja, uros, s. 28.3.2009

Rek. no FI25933/09

Saskian Jazzy Joe

VOI 0

Sari Kaplas-Rossi
Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Sari Kaplas-Rossi
Nopea lähtömakuun merkkaus ja itsenäinen jäljelle lähtö.
Vahvarakenteinen Onni aloittaa jäljestyksen vauhdikkaasti.
Osuutta kuljetaan puoliväliin jäljen päällä. Vastaan tullut makuu
kierretään. Vielä hetki edetään jäljen päällä ja sen jälkeen
poistutaan määrätietoisesti hirven jälkien perään. Palautuksen
jälkeen sama toistuu mutta kohteena varmaankin peura. Jo
häämöttävälle katkokulmalle tullaan hieman sivusta ja lähdetään
paluujäljelle josta kokeen keskeytys. Harjoitellen kaadolle. Vahva
ja energinen koira joka tänään herkkä sorkanjäljille.

rhodesiankoira, uros, s. 13.4.2008

Rek. no FIN35237/08

Murumbi's Bright Brolle For You

VOI 0

Liisa Hartikka
Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Liisa Hartikka
Pelle nuuhkaisee lähtömakuun ja siirtyy ohjatusti jäljelle. Heti
alkuun Pelle tekee laajan kaarroksen jolta itse palaa takaisin.
Jäljestäessä Pelle käyttää paljon ilmavainua. Pelle liikkuu
metsässä miellyttävällä kävelyvauhdilla. Makuut merkitään
pysähtymällä ja nuuhkimalla. Ensimmäistä osuutta lähes loppuun
jäljen päällä. Nostetaan kuono ilmaan ja lähdetään vastatuuleen.
Täältä palattaessa ylittää jäljen niin pitkälle että tuomitaan hukka.
Katkokulmaa hieman sivusta jonkin verran etupuolelle ja palatessa
lähtee paluujäljelle. Toinen osuus tarkasti, makuu merkiten. Kulma
hieman oikaisten. Lähes heti kolmannen osuuden alussa poistuu
jäljeltä josta viimeinen hukka ja kokeen keskeytys. Harjoituksen
vuoksi loppuun. Miellyttävävauhtinen jälkikoira joka tänään ei
aivan keskittynyt työhön.

saksanpaimenkoira, uros, s. 8.10.2006

Rek. no FIN11328/07

Graugeboren Odin

VOI 0

Auli Raussi
Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Auli Raussi
Koira tutkii alkumakauksen hyvin ja aloittaa pääosin ilmavainuisen
tarkan jäljestyksen, joka etenee miellyttävää vauhtia.
Ensimmäinen osuus hyvin, makuu osoitetaan. Kulmalla ensin yli ja
uudelle osuudelle isohkolla rengastuksella. Toinen osuus tarkasti,
makuu osoitetaan nopeasti. Katkokulmalla ensin veretyksen
loppuun ja siitä yhdellä rengastuksella uudelle osuudelle. Tässä
vaiheessa ohjaaja loukkaa jalkansa ja ohjaajaa vaihdetaan.
Kolmas osuus yhdellä pienellä tarkistuksella, makuu osoitetaan.
Kulma pienellä takalenkillä. Viimeinen osuus tarkasti, makuu
osoitetaan. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa. Ohjaajanvaihdon
vuoksi koiraa ei tänään palkita.

novascotiannoutaja, uros, s. 18.3.2005

Rek. no FIN20480/05

Hedera's Come Undone

VOI 3
25 pistettä

Heidi Nevander

Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Heidi Nevander
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
Alkumakuun maisteltuaan Casey lähtee jäljelle. Aivan alussa
alueella on jotain kiinnostavaa ja hetken jonkin muun kuin jäljen
etsinnän jälkeen tuomitaan hukka. Jälkeä edetään tänään
rauhallisella vauhdilla käyttäen maa- ja ilmavainua.
Tarkistuslenkkejä tehdään runsaasti, ne ovat melko laajoja ja koira
palaa niiltä aika haluttomasti jäljelle. Makuista merkitään kolme
nuuhkimalla ja syömällä. Molemmilla kulmilla ylitys ja hakua.
Katkokulma selvitetään vaivattomasti. Lopussa sorkaa nuuhkitaan
ja tuodaan ohjaajalle. Päivän jälkisuoritus oli melko hidas ja
haluton vaikka koira selkeästi tietää jäljen sijainnin.

owczarek podhalanski, uros, s. 11.3.2010

Rek. no FI23136/10

Usvahaukun Chorazy Czart

VOI 3
25 pistettä

Niina Ihanainen

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Niina Ihanainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
2 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
2 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen, jonka jälkeen alkaa rauhallinen
ilmavainuinen jäljestys. Ensimmäiseltä osuudelta löytyy jäljen
tuntumasta lunta, joka on aivan pakko syödä. Samalla suuntaa
haetaan tarkastuksin. Mäen päällä tuuli ja vieraat hajut vievät
koiran suoraviivaisesti sivuun hukkaan asti. Loppuosuus tarkasti,
kulma pienellä takalenkillä. Toinen osuus hyvää jälkityötä ja toinen
kulma tarkasti. Kolmas osuus etenee aukon laitaa pitkin ja tuuli
saa koiran tekemään lukuisia tarkistuksia, joista yksi lopulta
harhauttaa koiran hukkaan asti. Katkokulmalla veretyksen
loppuun, josta uudelle osuudelle osin jalanjälkiin tukeutuen.

Viimeisellä osuudella pari pientä tarkistusta. Kaadolle sivusta ja se
kiinnostaa. Kaikki makuut osoitettiin esimerkillisesti. Pisteitä
tänään pudottaa tarkistuksien lisäksi lievä yliaika. Koira osoittaa
eritoten toisella osuudella erinomaista jäljestystä, mutta kaipaa
lisää kokemusta.

karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 15.7.2006

Rek. no FIN42236/06

Dodekaanin Gonzales

VOI 2
35 pistettä

Ismo Suoraniemi

Tuomari: Paul Vuori, ohjaaja Ismo Suoraniemi
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Innokas Aapo syö lähtömakuun ennen jäljelle lähtöä.
Jäljestäessään Aapo käyttää maavainua. Jälkeä edetään
mukavaa kävelyvauhtia. Suorilla osuuksilla edetään lähes koko
ajan täysin jälkiuralla. Ainoastaan kerran poistutaan pidemmälle
tarkistaessa peuran jälkeä. Makuut merkitään kaikki pysähtymällä,
nuuhkimalla ja syömällä. Kulmilla toisella pieni kaarros. Toinen
teettää erittäin runsaasti työtä. Katkokulmalla mennään hieman yli
ja siellä tehdään useita samanlaisia hakulenkkejä. Lopulta
joudutaan tuomitsemaan hukkaa ja palauttamaan Aapo puhtaalle
jäljelle. Lopussa olevasta sorkasta Aapo on kiinnostunut. Nuolee
ja näykkii sorkkaa. Taitava jälkikoira joka tänään ei täysin onnistu
kulmissa.

chesapeakelahdennoutaja, uros, s. 26.5.2007

Rek. no FIN36031/07

Batzi's Rocket Chase

VOI 1
42 pistettä

Mari ja Petteri Myllynen

Tuomari: Esa Pekkarinen, ohjaaja Mari Myllynen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa reippaan ilmavainuisen
jäljestyksen joka etenee aivan jäljen tuntumassa. Makuu
osoitetaan nopeasti. Kulmalla koira saa nenäänsä vastarinteestä
uuden osuuden tuoksut ja oikaisee uudelle osuudelle. Toinen
osuus myös jälkitarkasti. Makuu ohitetaan. Pienet tarkistukset
ennen kulmaa, joka selvitetään pienellä takalenkillä. Kolmas
osuus myös tarkasti, makuu osoitetaan hyvin. Pienet tarkastukset
metsätien ylityksen jälkeen, jäljen molemmin puolin. Katkokulmalla
koira ei mene veretyksen loppuun vaan oikaisee uudelle
osuudelle, joka jäljestetään tarkasti. Makuu ohitetaan. Kaadolle
suoraan ja se kiinnostaa.Hyvä suoritus.

