
MEJÄ-kokeen tulokset
9.8.2009 Lieksa, Vuonislahti

   
Järjestäjä:   

Kaakkoissuomen Spanielikerho

   
Kokeen ylituomari:   

Martti Hirvonen

   
Muut tuomarit:   
   
Kokeen vastaava 
toimitsija:   

Tuula Luukkonen

   
Kokeen sihteeri:   

Tuula Luukkonen

   
Kokeen emäntä:   

Riikonen Tanja

   
Sää:   

Helteinen

Ylituomarin kertomus

Kaakkois-Suomen Spanielikerhon järjestämä MEJÄ-koe pidettiin Lieksan Vuonislahdessa. Jälkimaastot oli 
varattu hyvin ja jäljet olivat oikean mittaiset sekä pääosin piilomerkatut. Kaatona käytettiin hirvensorkkaa. 
Laukauksen sietotesti suoritettiin haulikolla ampuen ja kaikki koirat läpäisivät sen. Järjestelyt sujuivat hyvin 
koevastaava Tuula Luukkosen johdolla. Kokeen ylituomari Martti Hirvonen arvosteli AVO jäljet 1-2 ja VOI 3-6. 
Koe päättyi klo 17.40.

 

AVO-koirat

   
ESS, narttu, s. 6.2.2005   

Rek. no FIN16635/05

   
Ancer's Dream of Goal   

AVO 

   
Airaksinen Anne   

 

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Anne Airaksinen
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Ensimmäisellä osuudella yksi pyöritys jäljen sivulla, muuten 
tarkasti. Ensimmäinen kulma tarkasti ja osoittaa makauksen. Toisella osuudella kaksi hukkaa riistan jäljiltä. 
Toinen kulma tarkasti, mutta ei malta osoittaa makausta. Kolmannen osuuden alkupuolella sivuun jäljestä eikä 
osaa palata, siitä hukka ja koe keskeytetään. Jälkiuraa aloittavalle koiralle on vielä turhan paljon tarkasteltavaa 
muissa hajuissa.
 
   
ESS, narttu, s. 30.4.2007   

Rek. no FIN28863/07

   
Ancer's Incredible Ida   

AVO 1

   
Riikonen Tanja    

43 pistettä

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Tanja Riikonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä



   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Suorilla osuuksilla jonkun verran tarkistuksia jäljen sivulle, 
muuten melko jälkitarkasti. Ensimmäinen kulma tarkasti, osoittaa makauksen, toinen kulma pienellä lenkillä ja 
osoittaa makauksen heikosti. Jää nuuhkimaan kaatoa. Vauhdikkaan koiran vauhtia ohjaaja jarruttaa sopivasti.
 

 

VOI-koirat

   
ESS, uros, s. 12.4.2004   

Rek. no FIN26564/04

   
Sweetie-pie FlyMeToThe Moon   

VOI 2

   
Raatikainen Ossi   

33 pistettä

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Ossi Raatikainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Alkumakaus tutkitaan ja siitä jäljelle. Suorilla osuuksilla vain yksi, laaja jäljeltä poistuminen, etsii kuitenkin 
omatoimisesti jäljen uudelleen. Ensimmäisen katkokulman selvittää lenkillä, toinen tarkasti, kolmas pitkäksi 
jääden etsiskelemään riistan jälkiä, mistä hukka. Makauksista osoittaa yhden, kolme ylittää. Jää tutkimaan 
kaatoa. Työskentelyhaluinen koira, jonka vauhtia ohjaaja sopivasti jarruttaa.
 
   
ESS, narttu, s. 13.2.2001   

Rek. no FIN13057/01

   
Mistily's Highland Tribute   

VOI 1

   
Rummukainen Heli   

41 pistettä

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Heli Rummukainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Alkumakaukset tutkittuaan määrätietoisesti jäljelle. Suorilla osuuksilla useampia lyhyitä tarkistuksia ja yksi laaja 
tarkistus hirven jäljitä, muuten jälkitarkasti. Kulmat tarkasti, katkokulman selvittää laajoilla lenkeillä. 
Makauksista osoittaa yhden hyvin, yhden vierestä ohi, kaksi heikosti. Jää nuuhkimaan kaatoa. Erinomainen 
jäljestäjä ei tänään ole erikoisen kiinnostunut makauksista.
 
   
WSS, uros, s. 7.5.1999   

Rek. no FIN23631/99

   
Milfeddyg Ffortunus   

VOI 1

   42 pistettä



Falkenberg Ilkka   
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Kari Falkenberg
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Alkumakaus nuuhkitaan. Suorilla osuuksilla yksi laaja poikkeama jäljeltä, selvittää kuitenkin itsenäisisti takaisin 
jäljelle. Ensimmäinen kulma pitkäksi, palaa kuitenkin seuraavan osuuden alkuun. Katkokulman selvittää 
vaivattomasti. Kolmas kulma tarkasti. Makauksista osoittaa yhden, muut ylittää. Kantaa kaadon ohjaajalle. 
Täysin itsenäisesti työskentelevä jäljestäjä.
 
   
ESS, uros, s. 6.2.2005   

Rek. no FIN16632/05

   
Ancer's Dynamite Charm   

VOI 1

   
Luukkonen & Rummukainen Tuula & Heli   

47 pistettä

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Tuula Luukkonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Alkumakauksen tutkittuaan määrätietoisesti jäljelle. Yksi lyhyt tarkistus koko jäljen matkalla, muuten 
jälkitarkkaa työskentelyä. Kulmat tarkasti, katkokulman oikaisee suoraksi. Makauksista osoittaa kolme, yhden 
ylittää. Jää nuuhkimaan kaatoa. Erinomainen jäljestäjä.
 


