
Spanieleiden taipumuskokeen (SPA) tulokset
9.8.2008 Mikkeli

   
Järjestäjä:   

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry

   
Kokeen ylituomari:   

Riitta Vilkman

   
Muut tuomarit:   

Kati Huovila
Harry Vilkman

   
Kokeen vastaava 
toimitsija:   

Sari Vottonen

   
Kokeen sihteeri:   

Virpi Kouvo

   
Kokeen emäntä:   

Toivakainen Pirjo

   
Sää:   

Sateinen, + 13 astetta pilvinen

Ylituomarin kertomus

Hakumaastoina oli sekametsä, jossa havaittiin hirven jälkiä ja metsäkanalintuja. Ampuma-aseena  käytettiin 
haulikkoa. Jälkimaastona sekametsä. Jälki vedettiin vastatapetulla kanilla, jota myös käytettiin 
kaatona.  Uimapaikka oli nopeasti syvenevä järvi, noutoesineenä riistapukki.  Kokeen vastaavana 
ylitoimitsijana toimi Sari Vottonen, ja emäntänä toimi Pirjo Toivakainen. Koe oli hyvin järjestetty. Kokeessa 
ylituomarina toimi  Riitta Vilkman  (n:o 423181) arvostellen koirat   1-10  ja toisina tuomareina kokeessa olivat 
Harry Vilkman ( n:o 423180) arvostellen koirat 11-20  ja Kati Huovila (n:o 633379) arvostellen koirat 21-29. 
Kokeeseen oli ilmoittautunut 29 koiraa, joista kokeen hyväksytysti suoritti 18  koiraa. Koe päättyi klo 18:15.

Koetulokset

   
Cockerspanieli, uros   

Rek. no FIN35371/06

   
Benchmark  Mr JackNicklaus   

Hyväksytty

   
Häyry Mari   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Touhukas ja ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Laaja, innokas, maavainuinen haku.  Itsenäistä työskentelyä. Laukauksesta jäi vähäksi aikaa ohjaajan jalkoihin, mutta kuitenkin pian 
jatkoi samalla lailla kuin aluksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maavainuinen, hyvä vauhtinen jäljestäjä. Pientä siksakkia jäljellä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui toistuvista käskyistä. Nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
hyvä yhteistyötä 

   
Cockerspanieli, uros   

Rek. no FIN25520/06

   Hyväksytty



Slumberland Be  Bob A Lula   
   
Heikkinen Hanna   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Varautuneesti ihmisiin ja toisiin uroksiin suhtautuva Urho tulee luokse ja antaa koskea paremmin etu- kuin takapäätä. Urahtaa toisille 
uroksille, sekä kosketeltaessa. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Urho liikkuu sopivalla hakuetäisyydellä maa- ja ilmavainua käyttäen. Katsoo ampumasuuntaan ja etsii. Kutsuttaessa luokse ja 
kytkettäväksi, mitä Urho hieman empi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Ohjatusti jäljelle, mitä etenee tarkasti maa- ja ilmavainulla. Kania haisteli ja omi sen selkeästi muille ilmaisten. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ensimmäisen ja kivien heiton jälkeen Urho ui, nouti ja toi pukin rannalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö toimii, mutta ohjaaja on pomo ei Urho 

   
Cockerspanieli, uros   

Rek. no FIN30731/08

   
Brentpool´s Rhythm and Blues   

Hyväksytty

   
Pihlaja Leila   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Nuorella Rowanilla ei kiirettä, eikä sosiaalisia esteitä, ihmisiä, eikä muita koiria kohtaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Rowan hakee itsenäisesti ja joutuisasti maa- ja ilmavainulla metsän hajuja. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa. On kytkettävissä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Alkumakaukselta kiireesti metsään jäljelle, mitä eteni maa- ja ilmavainulla koko jäljen. Kulma tarkasti, kaatoa ihmetteli edessä ja sitä 
haistellessa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Reippaasti uimaa ja kantoi pukin rannalle ohjaajalta sivuun, mistä ohjaaja otti sen käteensä. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Sujuvaa yhteistyötä nuorelta koiralta ohjaajansa kanssa. 

   
Cockerspanieli, narttu   

Rek. no FIN29627/07

   
Leading-Light Isay Isay  Isay   

Hyväksytty

   
Paronen Jukka & Laitinen Satu   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Herttainen nuori, millä virtaa muillekin jaettavaksi, sosiaalisuuden lisäksi. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Innokas aloitus irti päästyä. Edina hakee reippaasti ohjaajan edestä ja sivuilta, välillä käyden luona. Laukauksesta loikkii innolla ja 
katselee sivuille, etsien, eikä huomioi ohjaajan käskyä. Kutsusta luokse. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Edina haisteli alkumakauksen nopeasti ja aloitti sinkoilevan etenemisen jäljen molemmin puolin maa- ja ilmavainulla. Ohjaaja jarrutti 
vauhtia. Kania haisteli alkuihmettelyn jälkeen. 

Vesityö: Hyväksytty 
Edina hyppäsi veteen, toi riistapukin rannalle, mistä ohjaaja haki sen 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Innokkuuden ja tottelevaisuuden tasapainoa saa vielä hioa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Vauhtia riitti kaikilla osuuksilla, mitä jarrutettava yhteistyön sujumiseksi aina vain paremmin. 

   Rek. no FIN27215/07



Cockerspanieli, uros   
   
Merazure Heavenly Look   

Hyväksytty

   
Kämäräinen Merja   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Eloisa, reipas ja ystävällinen tutustuja 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Reipasta maavainuista innokasta hakua. Laukauksesta jatkaa samaa lähes itsenäistä työskentelyä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvää maavainuista jäljestystä tarkasti jäljen päällä. Sitten kulman jälkeen tarkastuslenkki, jonka jälkeen jäljeltä kaadolle asti, joka 
kiinnostaa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Halukas uimari nouti ja luovutti pukin 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Reipasta menoa 

   
Cockerspanieli, narttu   

Rek. no FIN15839/07

   
Oakhill  Academy Nobel Price    

Hyväksytty

   
Pihlaja Leila   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Herttainen , liikkuva Hertta. Seuraili ja touhusi. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hertta etenee hakuosuudella kevyesti rinnemaastossa, missä tuuli puhaltaa ja ilmavainun käyttö on maavainua tarkempaa.  Haku jatkuu 
laukauksesta. Kutsuttaessa tulee parin kerran jälkeen ohjaajan luokse. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hertta lähti alusta reippaasti, katseli välillä taakseen ja jatkoi. Kulma tarkasti. Kaadolla kävi nopeasti ja meni pois sivulle. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari ja noutaja. Olisi vienyt pukin rannalla ohjaajalta sivuun, mutta ohjaaja otti koiransa kiinni. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Vaatii vielä hiomista, vaikka toimii jo. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Melko sujuvaa, tottelevaisuudessa hiomista. 

   
Englanninspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN47873/07

   
Wastage´s Always Action   

Hyväksytty

   
Puustinen Toni   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Innokas ja höselö  nuori sprinkku, joka seuraili tilanteita tarkkaavaisesti. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Wallu haki alussa välillä hyvin, laukauksesta pysähtyi ja jäi katsomaan tuomarin läheisyyten mitä tapahtui. Haku laajeni hetken kuluttua ja 
jatkui innokkaana. Tuli luokse ja antoi kytkeä. Tarvitsee tukea ohjaajalta. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Ilmavainulla ja vauhdilla jälkeä edeten, Wallu välilä pysähtyy katselemaan taakseen ja jatkaa taas. Kaato ihmetytti, minne meni varoen, 
jäi kuitenkin innolla haistelemaan. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokkaasti veteen,pukki suuhun ja pudotus rannalle. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Innokkuutta ja vauhtia tasattava, narun yläpuolella, jotta koira ei " karkaa käsistä" 



   
Englanninspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN29317/06

   
Hayzehill´s First On Line   

Hyväksytty

   
Räsänen Jyrki   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Reipas, tutustuu hyvin ihmisiin ja koiriin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Innokasta enempi ilmavainuista hieman käskyllistä hakua. Laukauksesta hieman tehostuu. Hyvää toimintaa. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Reipas, todella hyvä, tarkkavainuinen jäljestys. Hyvin jäljen päällä ja kaato kiinnostaa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari ja noutaa  ja luovuttaa pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävää yhteistyötä 

   
Englanninspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN49763/05

   
Almonn Tree´s Jack Daniels   

Hyväksytty

   
Laakkonen Riikka   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Reipas tutustuja 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvin reipasta ja irtoavaa yhteyttä pitävää hakua.  Laukauksesta hieman tehostuu. Maa- ja ilmavainuinen haku. 

Jäljestys: Hyväksytty 
hyvin reipas tarkasti jäljellä, alussa siksakkia, mutta siitä tarkasti kaadolla, joka kiinnostaa 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari, noutaa ja luovuttaa pukin 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävää toimintaa. 

   
Espanjanvesikoira, uros   

Rek. no ER37375/03

   
Zorrazo Ufano   

Hyväksytty

   
Kurki Heidi   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen, tutustuu mielellään ihmisiin ja koiriin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvää reipasta innokasta enempi ilmavainuista hakua, hieman ohjausta vaativaa. Laukauksesta jatkuu. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallisesti etenevä melko tarkkaa jäljestystä. Hyvin jäljellä ja kaato kiinnostaa. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari. Noutaa ja tuo pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Reipasta toimintaa 

   Rek. no FIN12848/02



Espanjanvesikoira, uros   
   
Alevin De El Polvorin   

Hyväksytty

   
Kurki Heidi   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Reippaasti tutustuva mielellään kaikkeen ympätillä olevaan. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvää, reipasta, ajoittain laajaakin, ilmavainuista hakua. Laukauksesta jatkaa samaa innokasta työskentelyä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvää reippaasti etenevää maa- ja ilmavainuista jäljestystä kaadolle asti, jonka ilmaisee nuuhkimalla. 

Vesityö: Hyväksytty 
Innokas uimari, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä koiran ja ohjaajan välillä 

   
Irlanninvesispanieli, uros   

Rek. no FIN19268/07

   
Curly Co Waterproof    

Hyväksytty

   
Hietala Kirsti   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Laaja, vauhdikas haku. Koiraa ohjattiin pillillä ja käskyin. Laukauksesta haun vauhti rauhoittui. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvävauhtinen,  varma, maavainuinen jäljestäjä. Hyvin jäljen päällä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä 

   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN15658/06

   
Benchmark O Fy Hollt   

Hyväksytty

   
Seppälä Iina   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen suhtautumien toisiin koiriin ja  ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Suppeahko haku, jossa joitain hyiä irtiottoja, pientä ohjausta vaativaa ilmavainuista hakua. Laukauksesta hiukan innostui. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maa- ja ilmavainuinen, varma jäljestäjä. Seurasi hyvin jälkeä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti , nouti ja luovutti pukin 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
hyvä tottelevaisuus. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Reipasta yhteistyötä 

   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN57773/07



   
Twigle Never Say Never   

Hyväksytty

   
Jäntti Satu & Maarit Karhu   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Vilkas hyvä suhtautuminen kumppaneihin 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Irtoaa riittävän reippaaseen ja innokkaaseen hakuun.  Maavainuista enempi hieman käskyllistä ja laukauksesta jatkaa. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Reippasti etenevää melko tarkkaan jäljellä. Kulmassa hieman pyörittiin ja siitä edettiin kaadolle, joka kiinnosti . 

Vesityö: Hyväksytty 
Halukas uimari, noutaa ja luovuttaa puki. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista toimintaa 

   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN58649/07

   
Benton Who´s Talkin   

Hyväksytty

   
Kajakoski Antti & Karhu Maarit   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Ihmettevä ja leikkisä nuori kakara. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Irti päästyä Vappu kulkee ohjaajan läheisyydessä, pysähtelee ja katselee. Hieman enemmän irtauduttua, laukauksesta pysähtyy hetkeksi 
ja läheisyys jatkuu. Yllättäen Vappu irtautuu ja hakee maa- ja ilmavainulla hajua. Loppuaika myös hienosti hakien. Kutsusta luokse 
kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Innolla ja iloisesti häntä heiluen jäljestävä nuori, joka käytti ilmavainua oikaistessa kulman ja edetessä kaadolle 

Vesityö: Hyväksytty 
Hetken mietinnän jälkeen ui, kun kivi molskahti veteen ja toi pukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyötä hiottava kahdestaan metsässä, ei koko lauman kanssa. Jäljestyksessä yhteistyö parasta. 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN52276/06

   
Jangas Dirty Harry   

Hyväksytty

   
Huovinen Reetta   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloisesti häntää heiluttava Paavo yhtyy leikkiin toisten koirien kanssa ja antaa hyvin kosketella. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Paavon hakua on erittäin vauhdikasta ja välillä liiankin laajaa. Laukauksesta pysähtyy, katsoo ja menee etsimään ampumasuuntaan. 
Muutaman kutsun jälkeen kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Innolla ja iloisesti jäljestävä Paavo etenee ma- ja ilmavainulla. Kulma tarkasti, kaatoa haisteli, otti suuhun. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui, nouti ja toi pukin rantaan. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Vahdikkuudesta tottelevaisuus kärsii. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Yhteistyö toimii melko hyvin ja jatkossa vauhtia on jarrutettava yhteistyön sujumiseksi. 

   Rek. no FIN53853/06



Walesinspringerspanieli, uros   
   
Benchmark Peilot   

Hyväksytty

   
Pohjolainen Olli   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen suhtautuminen koiriin ja ihmisiin 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvänlaajuinen , innokas maavainuinen haku. Laukauksesta haku pikkuiseksi aikaa hiukan suppenee, mutta pian palautuu hyvän 
laajuiseksi.  Itsenäistä työskentelyä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Ilmavainuinen hyvävauhtinen jäljestäjä. Kaato kiinnosti, ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
.Hyvää yhteistyötä 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN21589/07

   
Benchmark Rhamantus Cymro   

Hyväksytty

   
Korpi Anett ja Mariann   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen ja ystävällinen suhtautuminen toisiin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Vauhdikas laaja haku, maavainusta itsenäistä työskentelyä, laukauksesta jatkoi samalla lailla. Vauhti tasaantui loppua kohden. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maaj- ja ilmavainuinen jäljestäjä, hiukan pyörimistä jäljellä, mutta löysi itse takaisin jäljelle, kaato kiinnosti, ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui toistuvista käskyistä, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä 

   
Clumberinspanieli, narttu   

Rek. no FIN52036/07

   
Bumbaa Medvedi Smecka   

Hylätty

   
Sarlin Ira   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Suhtautuu rauhallisesti ja ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Suppea haku, koira kulki ohjaajansa perässä. Laukauksesta jatkoi samalla tavalla. Ohjausta vaativaa maavainuista työskentelyä 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallinen maavainuinen jäljestäjä. Kaato kiinnosti. Ei pelänny kania 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista yhteistyötä 

   Rek. no FIN44413/05



Cockerspanieli, narttu   
   
Isbahan´s Quinn   

Hylätty

   
Kärki Aila & Montonen Virpi   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloisesti häntää heiluttava narttu, joka miellyttävästi suhtautuu muihin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Varmasti ja rauhallisesti hakua suorittava Viivi innostuu laukauksesta ja jatkaa taas maavainuista työskentelyä rinteessä. Kutsusta 
kytkettäväksi. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Alusta kaadolle tarkka, rauhallinen ja miellyttävä jäljestys pääosin maavainulla edeten. 

Vesityö: Hylätty 
Toisen riistapukin heiton jälkeen Viivi ui, mutta kääntyi rantaan. 

Tottelevaisuus: Hylätty 
Rauhallinen tottelevaisuus petti tänään noudossa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävä seurata parin yhteistyötä, missä tänään ohjaajalta jäi kuitenkin noudon loppuunsaattaminen kesken. 

   
Cockerspanieli, uros   

Rek. no FIN31838/07

   
Benchmark Checkmate   

Hylätty

   
Piipponen Marina   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Iloinen ja touhukas, suhtautuu toisiin koiriin sekä ihmisiin ystävällisesti 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvän laajuinen ja innokas haku, jolla koira käytti hyvin maavainua. Itsenäistä työskentelyä, pitäen hyvin yhteyttä ohjaajaan, ja jatkoi 
laukauksesta samalla lailla. Koira työskenteli itsenäisesti. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Hyvävauhtinen, varma, maavainuinen jäljestäjä. Pientä pyörintää, mutta löysi itse jäljelle, kaato kiinnosti, ei pelännyt kania 

Vesityö: Hylätty 
Ei ui kastelee jalat 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee toista käskyä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Iloista ja reipasta yhteistyötä 

   
Cockerspanieli, uros   

Rek. no FIN50866/06

   
Merazure Forever Tan   

Hylätty

   
Kämäräinen Merja   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Tutustuu hyvin muihin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Alkuun laajempaa reipasta maavainuista hakua, sitten lähietäisyydellä työskennellen, kuitenkin tehokkaasti. Laukauksesta jatkaa. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Lähtee hyvin alkuun, sitten hieman ihmettelee, mutta pian lähtee jäljestämään edeten reipasta siksakkia kaadolle asti, jonka ilmaisee. 

Vesityö: Hylätty 
Ei ui 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista toimintaa 

   Rek. no FIN10980/06



Cockerspanieli, uros   
   
Merazure Daring Tiger   

Hylätty

   
Pihlaja Leila   

Tuomari: Kati Huovila

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Morris oli ja katseli 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Tehtävän tarkoitus oli Morrikselta kadoksissa, sillä jaloissa ja parin metrin etäisyydellä pyörintä jatkui koko hakuosuudeln ajan. Hieman 
innostuttua saatiin ammuttua laukaus, millä ei ollut mitään vaikutusta. Antoi kytkeä. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Morris ihmetteli alussa hajua, eteni pääosin ilmavainulla tuulen pyörittäessä hajua. Kulmalla tarkastuksia molemmin puolin, hukka. 
Kulmalta uudelleen ja kania haisteli sekä nuoli. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui mielellään, toi riistapukin ja ohjaaja otti sen suusta. 

Tottelevaisuus: Hylätty 
Hakuosuuden käskyt eivät tänään olleet Morriksen tiedossa. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Miellyttävää seurata koiraa ja ohjaajaa, haku ja irtautuminen kuitenkin ongelmana. 

   
Englanninspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN38486/07

   
Hayzehill´s Glamour Dream   

Hylätty

   
Linnermo Harri   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Ilmeikäs mukavan leppoisa koira . 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvää irtoavaa innokasta maa- ja ilmavainuista hakua. Laukauksesta jatkaa. Hieman ohjausta vaativaa työskentelyä. 

Jäljestys: Hylätty 
Rauhallista, kuitenkin epävarmaa jäljestystä, enempi aikaa puurtavaa, kaato kiinnostaa. (kesti liian kauan) 

Vesityö: Hyväksytty 
Todella innokas ja hyvä suoritus 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Reipasta ja touhukasta yhteistyötä 

   
Irlanninvesispanieli, uros   

Rek. no FIN19269/07

   
Curly Co Way to Fame   

Hylätty

   
Vottonen Sari & Orava Markku   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Ystävällinen ja rauhallinen, suhtautuu toisiin koiriin ja ihmisiin ystävällisesti. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Aluksi suppeahkoa hakua, joka laajeni loppua kohden. Pientä ohjausta vaativaa, Laukauksesta jatkoi samalla lailla. 

Jäljestys: Hyväksytty 
Rauhallinen, varma, enempi maavainuinen, hyvävauhtinen jäljestäjä. Seurasi hyvin jälkeä, vähän ennen kaatoa pientä pyörimistä. Löysi 
kanin, kaato kiinnosti. 

Vesityö: Hylätty 
Ei ui, kastelee jalat 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee toista käskyä. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä 



   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN31518/06

   
Red Fellow´s  Amazing Rose   

Hylätty

   
Kuismin Riitta & Valjakka Johanna   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Suhtautuu rauhallisesti ja ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Suppea haku, joka vaati ohjausta. Laukauksen jälkeen koira jäi pyörimään ohjaajan luokse. Maa- ja ilmavainuista työskentelyä 

Jäljestys: Hyväksytty 
Maavainuinen, varma jäljestäjä. Pysyi hyvin jäljellä. Kaato kiinnosti. Ei pelännyt kania. 

Vesityö: Hyväksytty 
Ui halukkaasti, nouti ja luovutti pukin. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä tottelevaisuus. 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä 

   
Walesinspringerspanieli, uros   

Rek. no FIN50819/06

   
Geltman´s Gold Standard   

Hylätty

   
Väisänen-Hostikka Kirsti, Suvi ja Sami   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Reipas tutustuja, hyvä suhtautuminen muihin. 

Haku ja laukaus: Hylätty 
Aluksi tekee muutamia hyviä pistoja. Laukauksesta säpsähtää ja haku suppenee enempi aikaa jaloissa. (Ei kuitenkaan lamaannu 
laukauksesta) 

Jäljestys: Hylätty 
Puurtavaa hitaasti etenevää 2 hukkaa , sitten kaadolle, jota ei pelännyt 

Vesityö: Hyväksytty 
Useista käskyistä ui, nouti ja luovutti pukin 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Hyvää yhteistyötä 

   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN20656/08

   
Casein´s Rio Branco   

Hylätty

   
Väisänen-Hostikka Helena ja Kirsti   

Tuomari: Harry Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallinen, tutustuu mielellään kaikkeen. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Hyvä ajoittain laajaa maa- ja ilmavainuista hakua.  Laukauksesta hieman tehostuu, lähes itsenäistä työskentelyä. 

Jäljestys: Hylätty 
Rauhallista alkua ja hieman epävarmaa, kulman jälkeen parempaa, mutta enempi aikaa puurtavaa epävarmaa. Ei heti kaadolle, mutta 
sitten kohta ilmaisee kaadon. 

Vesityö: Hylätty 
Ui useista käskyistä. Ei nouda. 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Hyvä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista toimintaa 



   
Walesinspringerspanieli, narttu   

Rek. no FIN21591/07

   
Benchmark Rheswyn Paham   

Hylätty

   
Korpi Marian & Anett & Virtanen Tiia   

Tuomari: Riitta Vilkman

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty 
Rauhallisesti ja ystävällisesti toisiin koiriin ja ihmisiin. 

Haku ja laukaus: Hyväksytty 
Aluksi suppea haku, joka laajeni loppua kohden. Laukausesta innostui. Itsenäistä työskentelyä, kuitenkin hyvin ohjaajaan yhtetyttä 
pitäen. 

Jäljestys: Hylätty 
Rauhallinen maavainuinen. 1 hukka kulmalla, toinen hukka ennen kaatoa. Kaato kiinnosti, ei pelännyt kania 

Vesityö: Hylätty 
Ei ui, kastelee jalat 

Tottelevaisuus: Hyväksytty 
Tottelee toista käskyä 

Yhteistyö ja yleisvaikutelma: 
Rauhallista yhteistyötä 


