Spanieleiden taipumuskokeen (SPA) tulokset
29.7.2009 Miehikkälä Muurikkala
Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Järjestäjä:
Taru Kalkkila
Kokeen ylituomari:
Kati Huovila
Muut tuomarit:
Virpi Kouvo
Kokeen vastaava
toimitsija:
Virpi Kouvo
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Pilvipoutainen ja tuulinen
Sää:

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Kokeet pidettiin Muurikkalan Metsästysyhdistyksen
majalla ja sen maastoissa Muurikkalan Miehikkälässä. Koe oli iltakoe. Ylituomarina oli Taru Kalkkila
Janakkalasta, arvostellen koirat 1-6, Toisena tuomarina Kati Huovila, Miehikkälästä arvostellen koirat 7-12.
Vastaavana koetoimitsijana toimi Virpi Kouvo, joka koetoimikuntineen suoriutui tehtävästä erinomaisesti.
Maasto oli koemaastoksi sopivaa sekametsää. Sää oli pilvipoutainen ja tuulinen. Kaatona käytettiin asetuksen
mukaisesti lopetettuja kaneja. Vesityöosuus suoritettiin loivasti laskeutuvalla kalliorannalla, ja kaikilla koirilla oli
käytössä riistapukki. Riistahavaintona metsäkanalintuja. Laukauksensieto testattiin 12 kaliberin haulikolla.
Kokeeseen osallistui 12 koiraa joista läpäisi 8 koiraa. Koepaikalla vallitsi hyvä kennelhenki. Koe päättyi klo
22.30

Koetulokset
Cockerspanieli, narttu

Attenborough April Donation

Rek. no FIN31322/06

Hyväksytty

Huovila Kati
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Iloinen narttu. Suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Alkuun suppeaa. Laukauksesta koira alkaa hakemaan reippaasti. Haku pääasiassa maavainuista. Pitää kontaktia ohjaajaan.
Jäljestys: Hyväksytty
Reipasta jäljestystä. Muutama tarkistuslenkki. Kulma tarkasti. Tulee kanille ja jää seisomaan viereen. Reipas suoritus
Vesityö: Hyväksytty
Menee kehotuksista veteen ja tuo riistapukin rantaan.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä

Cockerspanieli, narttu

Rek. no FIN45435/08

Vikatikin Rumba

Hyväksytty

Ensala Tuula & Suoanttila Maija
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rauhallinen, kiltti nuori narttu. Suhtautuu ystävällisesti ihmisiin ja toisiin koiriin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Alkuun suppeaa, maavainuista hyvin paljon ohjaajaan tukeutuvaa. Loppua kohden nuori koira sai vainun puiden alta. Ja haku reipastui ja
laajeni huomattavasti. Laukauksesta pysähtyy. Lopussa haku jopa reipasta.
Jäljestys: Hyväksytty
Rauhallista, tarkkaa jäljestystä, maavainua käyttäen. Useita tarkistuksia. Kulma tarkasti. Kulman jälkeen löytyi varmuutta ja koira jäljesti
reippaasti kanille ja jäi seisomaan viereen.
Vesityö: Hyväksytty
Koira menee innolla veteen ja tuo riiistapukin rantaan.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa hyvin
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä

Cockerspanieli, uros

Vikatikin Sinuhe

Rek. no FIN12315/08

Hyväksytty

Hotti Mari & Soikkeli Juha
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Suhtautuu rauhallisesti ihmisiin ja toisiin koiriin. Rauhallinen nuori uros.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Reipasta hakua, alkuun hiukan suppeaa. Koira sai vainun jostain ja haku laajeni ja vauhtia löytyi. Laukauksesta innostui lisää. Hyvä
suoritus
Jäljestys: Hyväksytty
Vauhdikas jäljestys. Kulma tarkasti. Vauhdilla kanille.ja jää seisomaan viereen. Reipas suoritus.
Vesityö: Hyväksytty
Noutaa riistapukin
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö iloista ja saumatonta. Hyvä pari

Cockerspanieli, narttu

Benchmark Flower Girl

Rek. no FIN23146/08

Hyväksytty

Hotti Mari & Suoanttila Maija
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Ystävällinen nuori narttu. Suhtautuu iloisesti ihmisiin ja toisiin koiriin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Suppeaa hakua, muutamia pitempiä pistoja. Laukauksesta pysähtyy. Hieman laukauksen jälkeen hakuintoa löytyy. Haku pääasiassa
maavainuista. Loppua kohden taipumuksia alkoi löytyä.
Jäljestys: Hyväksytty
Rauhallista jäljestystä, useita tarkistukisa. Kulmalla pyoritään paljon. Lopulta löytyy jälki ja koira jäljestää varmemmin ja reippaammin
kanille ja jää seisomaan viereen.
Vesityö: Hyväksytty
Koira menee innokkaasti veteen ja tuo riistapukin rantaan
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa hyvin
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä

Englanninspringerspanieli, narttu

Wishingspring´s Fairy Princess

Rek. no FIN39743/08

Hyväksytty

Skippari Sanna & Sami & Raita Heidi
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Lotta on välinpitämätön niin ihmisistä kuin koiristakin iltapäivän ja illan helteessä
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Lotta aloittaa haun ihmetellen ja nopeasti matka ryhmään pitenee ja ilo näkyy Lotan etenemisessä. Työskentely on ilmavainuista ja
ajoittain jälkiä maasta haistelevaa. Laukauksesta hypähtää ja jatkaa hakua. Pitää yhteyttä ohjaajaan, tulee kutsusta luokse.
Jäljestys: Hyväksytty
Innolla haisteltu alku, mistä ohjauksen jälkeen itsenäisesti ja aaltoillen tuuliselle kanin laahausjäljelle. Kulma ilmavainulla takaa kaartaen.
Kania haisteli nopeasti, ei ollut kovin kiinnostunut.
Vesityö: Hyväksytty
Innolla veteen kalliolta juosten ja hypäten. Riistapukki ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Välillä nuori Lotta "sulkee" korvansa ja ohjaaja joutuu sanomaan useamman käskyn

Walesinspringerspanieli, narttu

Milfeddyg Onnen

Rek. no FIN40109/07

Hyväksytty

Gustafsson Nea
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rauhallinen, ystävällinen nuori narttu. Suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Alkuun suppeaa. Heti kohta puun alta lähti jokin lintu. Koira ohjattiin paikkaan, josta lintu luultavasti lähti. Koiran haku muuttui silmissä
vauhdikkaaksi ja maavainuiseksi. Kuusenaluset tarkistettiin tarkasti. Laukauksesta ei reagoinut. Hieno haku löytyi nuorelta
kokemattomalta koiralta.
Jäljestys: Hyväksytty
Rauhallista jäljestämistä, maa- ja ilmavainua käyttäen jäljen molemmin puolin. Kulma tarkasti. Tulee kanille ja jää seisomaan viereen.
Vesityö: Hyväksytty
Kehotuksista veteen ja tuo riistapukin rantaan
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä

Walesinspringerspanieli, narttu

MaWredd Syndod

Rek. no FIN39351/08

Hyväksytty

Hostikka Ari
Tuomari: Taru Kalkkila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rauhallinen nuori narttu. Suhtautuu hyvin ihmisiin ja toisiin koiriin
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Alkuun suppeaa hakua ja koira vaati kannustamista. Laukauksesta pysähtyy. Loppua kohden haku laajeni riittävästi. Haku ilmavainuista.
Piti yhteyttä ohjaajaan
Jäljestys: Hyväksytty
Kehoituksesta lähtee jäljestämään, maa- ja ilmavainua käyttäen. Vaatii innostusta. Kulmasta suoraan ohi. Ohjataan uudelleen jäljelle,
jonka jälkeen jäljestää varmemmin kanille ja jää siihen.
Vesityö: Hyväksytty
Useista kehotuksista noutaa riistapukin ja tuo rantaan.

Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira tottelee ohjaajaa hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Koiran ja ohjaajan yhteistyö hyvä

Walesinspringerspanieli, narttu

Milfeddyg Lleban

Rek. no FIN16681/05

Hyväksytty

Korhonen Marja
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Tyyni narttu, joka ei itseään juurikaan muilla koirilla tai ihmisillä hetkauttanut.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Autolta lähdettäessä Hertta ei irti päästyään lähtenyt eteenpäin, vain taakse ja oli peloisa ja arka. Aikaa oli kulunut lähes 3/4, kun jotain
tapahtui ja Hertta irtautui, pitäen välillä yhteyttä ohjaajaan, kunnes pyörintä alkoi ja kaksi metsäkanalintua sekoitti Hertan ja ohjaajan
yhteistyön kumpareisessa maastossa. Laukauksesta jatkoi hakua. Usealla kutsulla koira palasi, kun oli tarkistanut toispuolen alueen,
ettei linnut olleet siellä.
Jäljestys: Hyväksytty
Näytetystä alkumakauksesta ohjaten jäljelle, mistä Hertta itsenäisesti ilmavainulla jarrutettuun jäljestykseen. Kulma tarkasti ja kanille
tuulen alta sivusta. Rapsutti kania iloisesti tassuilla.
Vesityö: Hyväksytty
Hieman ihmetellen veteen ja vedessä vielä katsoi ohjaajaan, kehoituksesta jatkoi pukin luokse ja toi kalliorannalle ohjaajan käteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Hakuosuudella, alussa ja lopussa hieman tottelevaisuus koetuksella.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Yhteistyö toimii ja rakoilee eri tilanteista riippuen.

Englanninspringerspanieli, narttu

Ocean Pitfal Eilidh Light

Rek. no FIN29400/07

Hylätty

Lindholm Suvi
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Iloisesti Nancy suhtautui ihmisiin ja muihin koiriin.
Haku ja laukaus: Hylätty
Nancy on epävarman oloinen päästyään irti. Se väistelee muita ryhmäläisiä ja hakee turvaa ohjaajasta niin kehoituksin kuin tullen
vierelle. Välillä irtautuu, katsoo ryhmäläisiä ja hakee turvaa. Laukauksesta ei ihmettelyä.
Jäljestys: Hyväksytty
Jäljen alussa epävarmuutta ja Nancy tarvitsi kehoituksia. Etenee maa- ja ilmavainulla, haistelee tarkasti kulman. Kulkee loppujäljen
tuulen alla ja jäljen sivulta haistelemaan kania.
Vesityö: Hyväksytty
Rauhallisesti veteen, pukki suuhun ja ohjaajalle rantaan, hieno suoritus
Tottelevaisuus: Hylätty
Rakoilevaa ja epävarmaa hakuosuudella
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Tänään osa suorituksista upeassa yhteistyössä

Englanninspringerspanieli, narttu

Wishingspring´s Cutest Devil

Rek. no FIN22553/05

Hylätty

Raita Heidi
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Sylvi katselee ja seuraa ympärillä olevia ihmisiä ja koiria rauhallisen tyynesti.
Haku ja laukaus: Hylätty

Sylvi kulkee kolmasosan ajasta ohjaajan ja ryhmän vieressä ja takana. Irtauduttuaan hieman, laukauksesta pysähtyy ja kannustaen
jatkaa rauhallista kävelyä välillä pysähtäen kauemmaksi ja kiireesti palaten ohjaajan luokse.
Jäljestys: Hyväksytty
Ihmetelty alkumakaus, mistä epävarmasti ja tukea ohjaajalta alussa hakien jäljelle. Ennen kulmaa vauhti reipastui, kulma tarkasti, mutta
ajautui pois ilmavainulla. Palautus jäljelle, mistä reippaasti maa- ja ilmavainulla kania haistelemaan.
Vesityö: Hyväksytty
Itkien veteen, mutta innostaen meni ja toi riistapukin.
Tottelevaisuus: Hylätty
Hakuosuuden irtautumisessa tottelevaisuus hidasta ja epävarmaa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Rauhallista yhteistyötä, mitä vahvistettava kahdestaan metsässä.

Sussexinspanieli, narttu

Tawnyka Galadriel

Rek. no FIN35010/08

Hylätty

Vartiainen Marjatta
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Siiri tulee rohkeasti antamaan tuomarille pusuja ja heiluttaa häntäänsä muille koirille sekä ihmisille.
Haku ja laukaus: Hylätty
Siiri kulkee ohjaajan vieressä, sivulla ja takana, eikä irtoa ryhmästä. Hetken pieni ja lyhyt irtautuminen, jolloin laukaus, mihin säpsähti ja
pysyi taas ohjaajan vierellä, välillä kuikuillen ryhmäläisiä ja syöden heinää tai mustikoita.
Jäljestys: Hylätty
Makauksesta itsenäisesti jäljelle ohjaajan kehotuksesta. Maa- ja ilmavainulla edetään, tehdään tarkastuslenkkejä ja menee paluujälkeä,
haukkuu jäljentekijää. Palautuksesta hetki jälkeä ja takaisin paluujälkeä ja istumaan jäljelle ja katsomaan ryhmäläisiä.
Vesityö: Hylätty
Siiri ei innostu uimaan, vaikka riistapukkeja ohjaaja heitti kaksi.
Tottelevaisuus: Hylätty
Tänään tottelevaisuus rakoili.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Tänään "yllätysten Siiri" tuotti ohjaajalleen yllätyksiä ja harjoituksia lisää jatkoon

Walesinspringerspanieli, narttu

Milfeddyg Osgo

Rek. no FIN40111/07

Hylätty

Back-Martin Tiina & Back-Pesonen Ulla
Tuomari: Kati Huovila
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Iloinen Miina on pirteä ja vauhdikkaan oloinen. Ei ongelmia sosiaalisissa kontakteissa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Miinan haku on alussa lennokasta ja ohjaajan kahta puolta hakevaa, melko kaukaakin. Laukauksesta jatkaa hakua, kutsuista luokse
kytkettäväksi.
Jäljestys: Hyväksytty
Vauhdilla yli alkumakauksen ja ilmavainulla jäljelle, mitä kulkee tuulen alla, jäljen sivulla vauhdikkaasti. Kulma reilusti takaa kaartaen ja
ripeästi kanille.
Vesityö: Hylätty
Miina kahlaa kalliorannalla , on mahaa myöten vedessä, mutta ei mene uimaan, vaikka lähellä olikin.
Tottelevaisuus: Hylätty
Uinti ei tänään onnistunut.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Reipasta yhteistyötä, mitä hiottava yhdessä ja kahdestaan.

