MEJÄ-kokeen tulokset
13.5.2010 Lappeenranta Ylämaa Sirkjärvi
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Aila Pekkarinen
Marko Saarni
Kari Falkenberg
Tuula Luukkonen
Luukkonen Tuula

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Kokeet pidettiin
Sirkjärven metsästäjien maastoissa ja tukikohtana oli saman seuran maja.
Ylituomarina oli Aila Pekkarinen Ruotsinpyhtäältä .Hän arvosteli koirat jäljillä
AVO 1-6. Toisena tuomarina oli Marko Saarni Porvoosta arvostellen koirat
jäljillä AVO 7 ja VOI 8-12.
Vastaavana koetoimitsijana oli Kari Falkenberg, joka koetoimikuntineen
suoriutui tehtävistään hyvin. Maastot olivat koemaastoiksi sopivia ja jäljet oli
hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittäviä ja ne olivat pääsääntöisesti
piilomerkatut.
Sää oli lämmin ja aurinkoinen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena
pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja hirvensorkkia.Riistahavaintoina
hirvieläinten,villisikojen ja karhun jälkiä ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 12 cal. Haulikolla suoritetun aukauksensietotestin
hyväksyttävästi.

AVO-koirat
Cockerspanieli, narttu, s. 5.7.2008

Rek. no FIN45430/08

Vikatikin Cha Cha Cha

AVO 0

Vihavainen Juhani
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Juhani Vihavainen
Hieman hosuen jäljelle. Pääsääntöisesti ilmavainuista
jäljestystä 1. osuutta aaltoillen jäljen molemmin puolin. Yksi
lenkki niin laaja, että suunta katoaa ja paluujäljelle, 1.
hukka. 1. makuu nuuskitaan ja kulma pienellä tarkistuksella.
2. osuudella tehdään paljon tarkistuslenkkejä. Viilennellään
ojassa ja lopulta poistutaan määrätietoisesti jäljeltä, 2.
hukka. Palautetaan verijäljelle mutta poistuu uudelleen ja
tulee 3. hukka ja koe keskeytetään. Osoitti paikoin kykyä
jäljestää mutta tänään muut metsän hajut olivat
kiinnostavampia kuin verijälki.
Fieldspanieli, uros, s. 7.11.2006

Rek. no FIN55204/06

Goloworez Technicolor

AVO 0

Reväsmäki Juha
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Juha Reväsmäki

Ohjataan jäljelle. Edetään 1.osuutta rauhallista
kävelyvauhtia pääsääntöisesti ilmavainua käyttäen, n.
1.osuuden puolivälissä poistuu määrätietoisesti riistan
jäljelle ja siitä 1. hukka. Palautuksen jälkeen mallikasta
jäljestystä 1.kulman tuntumaan, josta poistuu
määrätietoisesti jäljeltä ja tuomitaan 2.hukka. Palautuksen
jälkeen verijälki ei kiinnosta ja poistuu jälleen riistan jäljille,
josta 3.hukka ja koe keskeytetään. Osoitti kykyä jäljestää,
mutta tänään metsän muut hajut kiinnostivat verijälkeä
enemmän
Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 8.2.2008

Rek. no FIN18907/08

Xena's Aramis

AVO 0

Aurala Matti ja Maiju
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Tiina Aurala
Ohjattu lähtö. Lähdetään jäljestämään 1.osuutta
pääsääntöisesti ilmavainua käyttäen. Sorkkapolku
houkuttelee kuitenkin pois verijäljeltä ja joudutaan
palauttamaan, 1. hukka ohjataan uudelleen jäljelle ja
edetään vain n. 50 m ja sama toistuu 2.hukka. Palautuksen
jälkeen verijälki ei kiinnosta, vaan poistuu määrätietoisesti
riistan jäljille. 3.hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen
kaadolle, jota jää tutkimaan. Innokas nuori koira, jota
tänään riistanjäljet houkuttivat verijälkeä enemmän.
Walesinspringerspanieli, narttu, s. 20.6.2007

Rek. no FIN40111/07

Milfeddyg Osgo

AVO 0

Tiina Back-Martin Ulla Back-Pesonen
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Ulla Back-Pesonen
Alkumakauksen nuuskaistuaan koira aloittaa
pääsääntöisesti ilmavainuisen jäljestyksen. 1. osuus
jälkitarkasti. 1. makuu nuuskitaan ja kulma jäljen
mukaisesti. 2. osuudella muut jäljet houkuttavat poistumaan
määrätietoisesti pois jäljeltä ja tulee 1. hukka. Palautuksen
jälkeen verijälki ei kiinnosta ja poistuu määrätietoisesti ja
tuomitaan 2.hukka . Nuuhkitaan kulman makaus,
jäljestetään verijälkeä n. 50 m. ja poistuu taas
määrätietoisesti jäljeltä, 3. hukka ja koe keskeytyy. Metsän
muut hajut kiinnostivat tänään verijälkeä enemmän.
Espanjanvesikoira, narttu, s. 3.3.2005

Rek. no LOE1548298

Farina De Cotijo

AVO 1
42 pistettä

Kokkonen Tessa

Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Tessa Kokkkonen
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
Alkumakuun nuuhkaisulla matkaan, 1.osuus ilmavainuista
jäljestystä jälkitarkasti. 1.kulman makuu nuuhkaistaan ja
kulma jäljen mukaisesti. 2.osuudella pysähdytään hetkeksi
laiduntamaan, mutta jatkaa kehoituksella, muuten osuus
jälkitarkasti. 2.kulman makuu nuuhkaistaan ja pienellä
tarkistuspistolla löytyy suunta. 3. osuudelle, jossa tehdään

pieniä tarkistuksia ja päästään kaadolle, jota nuuskii ja jää
paikalleen. Lähes eleetön yhteistyö koiralla ja ohjaajalla.
Fieldspanieli, narttu, s. 7.11.2006

Rek. no FIN55208/06

Goloworez Temptation

AVO 1
43 pistettä

Kouvo Virpi
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Virpi Kouvo

Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakaus nuuhkaistaan ja alkaa rauhallista kävelyvauhtia
etenevä, pääsääntöisesti maavainulla tapahtuva jäljestys
1.osuutta. Matkalla tehdään muutama pyörähdys ja
pysähdytään välillä miettimään ja työskentely muuttuu
tällöin hieman puurtavaksi. 1.kulman makuu tutkitaan ja
kulma selvitetään n. 1m takalenkillä. 2.osuus jälkitarkasti
vauhdin hieman parantuessa, 2.kulman makuu tutkitaan ja
kulma jälkitarkasti 3. osuudelle, jossa käydään
viilentelemässä suo-ojassa, siitä kehoituksin takaisin
työhön, ja jälkitarkasti kaadolle, jota jää tutkimaan.
Jälkitarkkuuteen pyrkivä koira, joka tänään 1. osuuden
vaikeuksien jälkeen paransi suoritustaan loppua kohti.
Cockerspanieli, narttu, s. 16.7.2006

Rek. no FIN39787/06

Loitsutuulen Witchery

AVO 1
47 pistettä

Helle Riitta
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Riitta Helle

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
Unna ohjataan hyvin jäljelle ja alkaa ripeä, pää-asiassa
maa-vainuinen jälkityö. 1-osuudella vain 2 pientä tarkistelua
jäljen sivulla, muuten aivan jälkitarkasti. 1-kulma
kaarroksella ja 2-osuus aivan jälkitarkkaa työtä. Ojassa
viihdytään hetki "luttaamassa" ja sitten taas ripeästi töihin.
2-kulma tarkasti ja viimeinen osuus vauhtia kiihdyttäen kohti
kaatoa, joka löytyy ja kiinnostaa. Makaukset merkkaa
tänään erinomaisesti. Hieno suoritus lupaavalta jälkikoiralta.

VOI-koirat
Saksanpaimenkoira, narttu, s. 7.7.2007

Rek. no FIN38712/07

Brenda

VOI 0

Nikunen Heikki
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Heikki Nikunen

Brenda nuuhkii alkumakauksen ja aloittaa rauhallisen maavainuisen jälkityön. Koira etenee koko jäljestyksen ajan
miellyttävää kävelyvauhtia. 1-osuuden alussa koira
pysähtyy "kakalle" ja toimituksen jälkeen uutta suuntaa ei
löydy, vaan tuomitaan ensimmäinen hukka. Palautuksen
jälkeen makaus hyvin, jatkaa kulmalle jolta reippaasti yli,
tuomitaan toinen hukka. 2-osuus hyvin, makuu merkataan,
ja katkokulmalla tuuli auttaa, ja koira oikaisee suoraan
kolmannelle osuudelle. Kolmas makaus nopeasti
nuuhkaisten ja viimeinen kulma laajalla kaarroksella. Koiran
väsyessä raskaassa kelissä tarkkuus kärsii ja viimeinen
makaus ohitetaan, ei auta vaikka vilvoitellaan ojassa.
Hieman ennen kaatoa eksyy jäljen sivuun ja koe
keskeytetään. Jäljestetään kaadolle joka kiinnostaa.
Lupaava jälkikoira jota ohjataan miellyttävästi.
Walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999

Rek. no FIN23631/99

Milfeddyg Ffortunus

VOI 0

Falkenberg Kari
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kari Falkenberg
Ekalle osoitetaan jälki ja alkaa miellyttävätahtinen,
maavainuinen jälkityö. Pitkään ei Eka jaksa jäljestä
kiinnostua, vaan harhautuu jäljen sivuun. Palautuksen
jälkeen hienosti kulmalle, jolla katko. Ilmavainulla suoraan
uuteen alkuun, sitten vauhti kasvaa ja sik-sak kuvio
laajenee, makuu ohitetaan, sitten löytyy uusi kiinnostuksen
kohde ja Eka poistuu suoraviivaisesti jäljeltä, palautuksen
jälkeen ei kiinnostu enää verijäljestä ja koe keskeytetyään.
Lämmin sää ja riistarikas maasto olivat tänään Ekalle liikaa,
ohjataan miellyttävästi.
Länsisiperianlaika, narttu, s. 1.3.2006

Rek. no FIN22837/06

Minni

VOI 2
33 pistettä

Piispa Kimmo
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kimmo Piispa

Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Minnille osoitetaan jälki ja alkaa todella rauhallinen jälkityö.
Koira kulkee uteliaan näköisenä aivan jälkiuralla, käyttäen
sekä maa- että ilmavainua. 1-osuus tarkasti, makuu ohi ja
katkokulma ensin rengastaen, sitten "nokialaisia" toiselle
osuudelle. Toinen makuu merkataan hyvin. Eläinten jäljet
pyörittävät hetken ennen kulmaa, löytää itse takaisin. Kulma
tarkasti, mutta makuu ei kiinnosta. Viimeinen kulma pienellä
kaarroksella, edes karhun tuoreet jätökset eivät häiritse.
Makuu yli ja tutkii hetken jäljen sivussa syöttiä, jatkaa
kehoituksella. Kaadon ohittaa ja on pakko palauttaa.
Toisella yrittämällä kaato löytyy ja kiinnostaa. Hieno
jälkikoira jolle sattuu tänään valitettava "työtapaturma"
kaadolla.
Englanninspringersspanieli, uros, s. 6.2.2005

Rek. no FIN16632/05

Ancer's Dynamite Charm
Luukkonen Tuula

VOI 1
42 pistettä

Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Tuula Luukkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Tuf-Tufille osoitetaan jälki ja alkaa maavainuinen
reipasvauhtinen jälkityö. 1-osuus hienosti, kulma tarkasti, ja
toinen osuus samaa jälkitarkkaa työtä. Katkokulma todella
nopeasti rengastaen, kolmas osuus hyvin aina viimeiselle
kulmalle. Suunta löytyy nopeasti noin 100 m. ennen kaatoa
saa siitä ilmavainun ja yrittää löytää kaatoa kuono pystyssä.
Lopulta palauttaa nöyrästi kuonon maahan ja löytää
kaadon, jota nuuhkii. Mallikkaan suorituksen ainoa
"kauneusvirhe" on tänään makaukset, joista Tuf-Tuf ei
merkkaa kunnolla yhtäkään. Muuten hienoa laatutyötä.
Cockerspanieli, uros, s. 16.7.2006

Rek. no FIN39782/06

Loitsutuulen Wizard

VOI 1
43 pistettä

Helle Riitta
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Riitta Helle

Jäljestämishalukkuus
(6)
5 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
Ja sitten päivän persoona Ukko. Jälki osoitetaan ja alkaa
maa-vainuinen jälkityö.
1.osuus hienosti, makaus merkataan ja suoraan
katkokulmalle, Ukko pyörittää emäntää katkokulman
tuntumassa, varsin "mielenkiintoisella" hakukuviolla, lopulta
pätkä jälkeä takaperin ja sitten kovan käskyn jälkeen
ripeästi, uudelle osuudelle. Seuraava makaus ensin ohi,
sitten takakautta merkaten, seuraava kulma tarkasti ja taas
pienet piruetit seuraavalla suoralla, emännän käsky
palauttaa kuitenkin takaisin työhön, makaus merkataan ja
taas kulma tarkasti ja viimeiselle osuudelle. Viimeiselle
makaukselle " tietyesti" sivulta ja saa vainun kaadosta jo
kaukaa. Kaato kiinnostaa. Hauska pieni jälkikoira, jonka
tempauksia on hauska seurata.

