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Ylituomarin kertomus
Kaakkois-Suomen spanielikerhon järjestämä spanieleiden taipumuskoe pidettiin Ruokolahden PohjaLankilassa tukikohtana Pohja-Lankilan entinen koulurakennus. Kokeen ylituomarina toimi Liisa Pajala
Espoosta arvostellen koirat 1 - 5. Toisena tuomarina oli Kati Huovila Muurikkalasta arvostellen koirat 6 - 10.
Vastaava koetoimitsija oli Heli Rummukainen Imatralta. Aseena hakuosuudella käytettiin haulikkoa.
Jäljestysosuudella laahausjälki tehtiin pakasteesta sulatetulla kanilla, joka oli myös kaatona. Haku- ja
jäljestysmaastot olivat hyvin tarkoitukseen sopivaa sekametsää. Vesityöhön varattu ranta oli kovapohjainen ja
hitaasti syvenevä. Noutoesineenä olivat kokeen järjestäjän hankkimat riistapukit. Riistahavaintoina nähtiin
hirvenjälkiä. Maastot olivat kokeen järjestämiseen erinomaiset. Vastaava koetoimitsija ja toimikunta onnistuivat
erinomaisesti koejärjestelyissä.

Koetulokset
Cockerspanieli, narttu

Slumberland Citty Bang Bang

Rek. no FIN35158/07

Hyväksytty

Silvennoinen Mervi
Tuomari: Liisa Pajala
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Miellyttävä, ystävällinen koira. Kiltti muita koiria kohtaan.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Haku sopivaa. Sylvi hakee tarmokkaasti ilmavainulla. Laukaus motivoi Sylvin laajentamaan hakua.
Jäljestys: Hyväksytty
Jäljestys tehdään maavainulla tarkkaan jäljen päällä. Kaato tutkitaan kiinnostuneena.
Vesityö: Hyväksytty
Sylvi menee innolla veteen. Tuo riistapukin maalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelee ensimmäisestä käskystä.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Sylvi pitää hienosti yhteyttä ohjaajaan. Yhteistyö erinomaista.

Englanninspringerspanieli, uros

Rek. no FIN38489/07

Hayzehill´s Gleam Of Hope

Hyväksytty

Hallikainen Markku
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Herrasmies, kommentoi kuitenkin tarvittaessa muille uroksille.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Innolla hakuun irti päästyään. Repe etsii maa- ja ilmavainulla ohjaajan molemmin puolin, pitää yhteyttä ohjaajaan kutsusta ja ilman.
Laukauksesta jatkaa hakua, kutsusta iloisesti kytkettäväksi.
Jäljestys: Hyväksytty
Innolla haisteltu alkumakaus, mistä alkumetrien jälkeen vauhdikkaasti kuin lentoon lähtien, jarrutettuna kuitenkin. Repe sinkoilee jäljen
molemmin puolin ilmavainulla. Kulmalta yli, ja pyörimisten jälkeen jäljelle. Kanin otti suuhun ja kantoi.
Vesityö: Hyväksytty
Hypähtäen veteen ja riistapukki ohjaajalle käteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Iloista yhteistyöta, mitä ohjaajan on määrätietoisesti hallittava.

Englanninspringerspanieli, uros

Ancer´s Know How

Rek. no FIN22606/08

Hyväksytty

Siiteri Ulla
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Vahvaluonteinen ja määrätietoinen nuori uros.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Reippasti hakemaan irti päästyään. Retu käyttää maa- ja ilmavainua, ja pitää yhteyttä ohjaajaansa. Laukauksesta hypähtää innolla ja
jatkaa hakua. Tulee kytkettäväksi kutsusta.
Jäljestys: Hyväksytty
Retu on malttamaton ja ohjaaja näyttää alkumakauksen, minkä Retu haistelee ja lähtee itsevarmanoloisesti maa- ja ilmavainuiseen
jäljestykseen. Kulma kaartaen, kania jäi haistelemaan.
Vesityö: Hyväksytty
Vauhdikkaasti veteen juosten ja pukki rantaveteen, millä kävi leikkimään. Ohjaaja sai sen rantavedestä, mutta ei meinannut saada koiraa
pois vedestä.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Oli koetuksella rannalla.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Nuori Retu meinaa olla ohjaaja, joten "oikean" ohjaajan on jatkossa otettava asemansa varmemmin.

Walesinspringerspanieli, narttu

Mawredd Wit-Wat

Rek. no FIN28403/07

Hyväksytty

Savinainen Tuomo
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
iloinen, vieressä kyhnäävä narttu, jolla häntä heiluu ihmisiä ja muita koiria kohdatessa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Vieno laitetaan hakuun, mikä on iloista, reipasta, maa- ja ilmavainuista. Vieno kuuntelee tarkasti ohjaajan merkkejä ja noudattaa niitä.
Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa pyynnöstä. Kutsusta istuu eteen ja sivulle kytkettäväksi.
Jäljestys: Hyväksytty
tutkittu aloitus, mistä itsenäiseen ja tarkkaan jäljestykseen maavainulla edeten. Kulma tarkasti ja ilmavainulla uusi suunta. Kanin haistoi
kaukaa, jäi sen viereen.
Vesityö: Hyväksytty
Kahlaten rauhallisesti veteen, uimaan, riistapukki suuhun ja tuo sen rantaveteen, mihin jää leikkimään jaloilla, ja ohjaaja saa sen
rantavedestä.
Tottelevaisuus: Hyväksytty

Meinasi olla riistapukin palautuksessa koetuksella.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
yhteistyö on iloista ja molemmat nauttivat yhdessä tekemisestä. Mukavaa seurattavaa.

Cockerspanieli, uros

Slumberland Douple O Seven

Rek. no FIN24312/08

Hylätty

Silvennoinen Mervi
Tuomari: Liisa Pajala
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Leevi on iloinen ja vilkas. Ystävällinen niin ihmisiä kuin toisia koiriakin kohtaan.
Haku ja laukaus: Hylätty
Haku on suppeaa. Leevi ei innostu tänään lainkaan. Leevi toimii maavainulla ohjaajan rinnalla. Laukauksesta säpsähtää, mutta ei innostu
hakemaan.
Jäljestys: Hyväksytty
Jäljestys tapahtuu maavainulla, varmasti, jälkitarkasti. Kaatoa tutkitaan tarkkaan.
Vesityö: Hyväksytty
Leevi ui käskystä. Tuo riistapukin maalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelee hyvin. Leevi on hyvin ohjaajan hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Yhteistyö on saumatonta. Työpari luottaa toisiinsa.

Englanninspringerspanieli, narttu

Hayzehill´s Heart And Soul

Rek. no FIN44670/08

Hylätty

Kolehmainen Johanna
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Juuri yksivuotias nuori narttu, joka katsoo muita ihmisiä ja koiria mielummin sivulta kuin tulisi innolla luokse.
Haku ja laukaus: Hylätty
Iida kulkee ohjaajan jaloissa, eikä irtoa monista kehoituksista huolimatta. Iida haistelee ilmaa ja välillä nenä on maassa, mutta ei vain
rohkene irrota. Laukaus saadaan ammuttua, kun iida irtoaa paria metriä enemmän, mutta siitä ei koiralle mitään vaikutusta.
Jäljestys: Hylätty
Alkumakauksen Iida haisteli ja eteni maavainun avulla pari metriä, kunnes iski pelko ja jäljen hajusta tuli "mörkö". Kehoituksin Iida eteni,
pysähteli, katseli eteen, välillä taakse. Kulma oikaisten ja matka ei edennyt. Aika täyttyi.
Vesityö: Hyväksytty
Kahlaten veteen, empinen kun jalat oli irtoamassa mutta ui ja toi riistapukin rantaveteen.
Tottelevaisuus: Hylätty
Rakoili epävarmuudesta johtuen.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Nuoren Iidan luottamus ohjaajaan on vahva ja oma rohkeus vielä kehittymässä.

Englanninspringerspanieli, narttu

Jatzarin Camilla

Rek. no FIN43727/08

Hylätty

Perikangas Riitta & Muttonen Hilkka
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rauhallinen, seuraileva, nuori narttu.
Haku ja laukaus: Hylätty
Alussa Luna teki muutamia pistoja ohjaajan molemmin puolin hakien, kunnes maassa oli hirven jälkiä ja työskentely muuttui enemmän
jäljestäväksi kuin hakevaksi ja lähempänä ohjaajaa olevaksi. Laukaus saatiin juuri ja juuri ammuttua ja sen jälkeen koira pyöri ohjaajan
lähellä, katsellen epäilevästi ampujaa.
Jäljestys: Hyväksytty

Makaus haistellen ja rauhallisesti jäljelle, eteneminen maavainuista, osittain aaltoilevaa. Kulma tarkasti, ilmavainulla. Haukkui tuomaria ja
opasta ja meni paluujälkeä. Palautus, mistä kanille sivuista ja jäi nuuhkimaan.
Vesityö: Hyväksytty
Hieman empien Luna katseli heitettyä riistapukkia, kunnes uskaltautui veteen, ui ja toi pukin ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hylätty
Rakoilua hakuosuudella.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Ohjaajan ja nuoren Lunan yhteistyö hioutuu treenatessa ja iän karttuessa.

Fieldspanieli, narttu

Goloworez Quadrophenia

Rek. no FIN19795/09

Hylätty

Holopainen Jukka
Tuomari: Liisa Pajala
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Tara on rauhallinen, hieman pidättyväinen. Ystävällinen muita koiria kohtaan.
Haku ja laukaus: Hylätty
Ei suorittanut tehtävää
Jäljestys: Hylätty
Tara jäljestää maa- ja ilmavainulla jäljen sivulla, mistä ajautuu pois jäljeltä. Palautuksen jälkeen pieni matka hyvää jäljestystä. Sitten
harhautuu jälleen pois jäljeltä.
Vesityö: Hylätty
Ei suorittanut tehtävää
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tara tottelee hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Yhteistyö sujuu, ohjaaja keskeyttää kokeen jäljestykseen.

Sussexinspanieli, narttu

Tawnyka Galadriel

Rek. no FIN35010/08

Hylätty

Vartiainen Marjatta
Tuomari: Liisa Pajala
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Siiri on riehakas ja leikkisä.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Haku on sopivan laajaa, hyvin maaston peittävää. Siiri käyttää ilmavainua.
Jäljestys: Hylätty
Ilmavainulla tähyili paikallaan. Siiri ei suostu lähtemään jäljelle.
Vesityö: Hyväksytty
Innokas uimari. Tuo riistapukin leikkien sillä hetken ennen luovutusta.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Vaati usean käskyn.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Yhteistyö Siirin ja ohjaajan välillä tapahtuu välillä Siirin ehdoilla.

Walesinspringerspanieli, narttu

Benton Walk Of Fame

Rek. no FIN58650/07

Hylätty

Serguskin Piia
Tuomari: Liisa Pajala
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Mimmi on ystävällinen ja vilkas. Suhtautuu koiriin ja ihmisiin luottavaisesti.
Haku ja laukaus: Hylätty
Haku on suppeaa. Mimmi ei tänään innostu hausta. Haku tehdään ilmavainulla. Laukaus ei juurikaan innosta Mimmiä.
Jäljestys: Hyväksytty

Mimmi jäljestää maa- ja ilmavainulla, aluksi epäröiden, mutta jäljestys varmistuu. Kaatoa tutkitaan.
Vesityö: Hyväksytty
Loikalla veteen. Mimmi tuo riistapukin maalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Mimmi tottelee hienosti.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Yhteistyö toimii moitteettomasti Mimmin ja ohjaajan välillä.

