
MEJÄ-kokeen tulokset
27.7.2008 Ruokolahti    Pohja-Lankila

   
Järjestäjä:   

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry

   
Kokeen ylituomari:   

Heikki Vesikko

   
Muut tuomarit:   
   
Kokeen vastaava 
toimitsija:   

Tuula Luukkonen

   
Kokeen sihteeri:   

Virpi Kouvo

   
Kokeen emäntä:   

Sirkka Pärnänen

   
Sää:   

Aurinkoinen, lämmin

Ylituomarin kertomus

Kokeen järjestäjänä toimi Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Vastaavana  koetoimitsijana toimi Ossi 
Raatikainen, saaden kokeen omalta osaltaan kulkemaan joutuisasti. Kokeeseen osallistui 1 AVO ja 5 VOI 
koiraa. Koetoimikunta oli hyvin tehtäviensä tasolla.  Maasto oli hyvin jäljestykseen sopivaa, osin suo- ja 
kumpuilevaa kangasmaastoa, jonne jäljet olivat taitavasti oikeanmittaisina sijoitetut, sekä tarpeellisin osin tuki- 
ja piilomerkitty. Oppaat osasivat hyvin tehtävänsä. Kaatona käytettiin tuoreena pakastettuja 
hirvensorkkia.  Riistahavaintoina tein maastossa olleina jätöksinä. Kaikki koirat läpäisivät haulikolla suoritetun 
laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Keskuspaikkana toimi Pohja-Lankilan Kylätalo ja koemaastot olivat 
Pohjoiskulman Erä ry:n

 

AVO-koirat

   
Englanninspringerspanieli, narttu, s. 3.4.2004   

Rek. no FIN23416/04

   
Ancer´s Carina   

AVO 3

   
Heinonen Mailis   

28 pistettä

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Mailis Heinonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Lähtee reippaasti, etenee maavainulla, ottaa alussa n.30m edettyään voimakkaan riistavainun, palaa kuitenkin 
jäljelle hetimiten, jäljestää tämän jälkeen jälkitarkasti 1- kulman ylittäen, ja 2- kulmalle pysähtyen  3- osuuden 
puoliväliin, jossa ottaa taas voimakkaan riistavainun, saa siinä paluujälkihukan ja palautuksen jälkeen poistuu 
vielä määrätietoisesti pois jäljeltä,  2 hukka. Jäljestää siitä lopun jälkitarkasti. Menee suoraan kaadolle nuuhkii 
sitä paikallaan pysyen
 



 

VOI-koirat

   
Novascotiannoutaja, narttu, s. 9.8.2002   

Rek. no FIN37340/02

   
Mindare´s Wild Aida   

VOI -

   
Kallström Susanna   

 

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Susanna Kallström
Ahmi lähtömakausen verta, siitä ohjaaja ohjasi koiran jäljelle, tekee alussa pari zik zak kuvioa, jatkaa jäljestystä 
sitten jälkitarkasti lähelle katkokulmaa, osoittaa makuun pysähtymällä siinä , tekee ennen kulmaa 
määrätietoisen poistumisen jäljen oikealle puolelle. Jäljestyskehoituksenkaan jälkeen jäljelle palaamatta, saa 
hukan, selvittää  katkokulman joutuisasti. Jäljestää 2 osuutta n. 10 m. Lähtee siitä määrätietoisesti jäljen 
vasemmalle puolelle kohti paikkaa, missä oli saanut hukan. Tällöin ohjaaja keskeytti kokeen.
 
   
Walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999   

Rek. no FIN23631/99

   
Milfeddyg Ffortunus   

VOI 2

   
Falkenberg Ilkka   

35 pistettä

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Kari Falkenberg
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Lähtee oma-aloitteisesti, etenee maavainulla. Osoittaa makuista 3 pysähtymällä, ohittaa yhden. Rengastaa 
katkokulman, sekä viimeisen kulman kahdesti. Keskimmäinen jälki tarkasti. Harvemmat metsäalueet, kuten 
osuudella 2,3 ja 4 oli, aiheuttivat poistumista  jäljeltä, näin mentiin lopussa ohi kaadon, sieltä voitiin palauttaa 
vielä jäljelle, tällöin kaato löytyi vaivatta. Eka pysähtyi kaadolle, otti sen suuhun, ja jäi paikoilleen.
 
   
Fieldspanieli, uros, s. 22.3.2003   

Rek. no FIN41208/03

   
Coralmist Chorister   

VOI 2

   
Lindholm Chita   

38 pistettä

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ghita Lindholm
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Ohjattu lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä. Makuun merkaten 1-kulmalle (katkulma), 
rengastaa sen 3 kertaa löytämättä 2 osuuden alkua. Lähtee siitä paluujäljelle, saa hukan. Palautuksen jälkeen 
jäljestää taas jälkitarkasti aina kaadolle asti, ohittaa mennessään 2. makuun 3 ja 4 makuille pysähtyy, pysähtyy 
myös kaadolle, nuuhkii ja jää katsomaan kohti ohjaajaa.
 
   
Englanninspringerspanieli, uros, s. 6.2.2005   

Rek. no FIN16632/05



   
Ancer´s Dymanite Charm   

VOI 1

   
Luukkonen Tuula   

41 pistettä

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Tuula Luukkonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Ohjattu lähtö, etenee maavainulla. Käy 1 makuulla,  osoittaa toisen. 3 ja 4 makuun ylittää. Selvittää 
katkokulman rengastuksella  ja lopuksi ilmavainulla 2 osuudelle. Ottaa kulmat jälkitarkasti. Lopussa siirtyy 
jäljen vasemmalle puolelle, tuulen yläpuolelle rengastaa aluetta, löytää lopulta jäljen, sekä kaadon, jolle 
pysähtyy, on paikallaan sopivan ajan.
 
   
Englanninspringerspanieli, uros, s. 12.4.2004   

Rek. no FIN26564/04

   
Sweetie-Pie FlyMeToTheMoon   

VOI 1

   
Raatikainen Ossi   

42 pistettä

Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ossi Raatikainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Nopea lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä, tekee kuitenkin osuuksilla 1, 2 ja 3 pienet 
tarkistuspistot jäljen sivuun. Löytää makuut, paitsi ohittaa kolmannen. Selvittää kulmat jälkitarkasti. Pysähtyy 
kaadolle, nuuhkii sitä ja nuuhkii sen jälkeen ympäristön.
 


