MEJÄ-kokeen tulokset
19.7.2009 Ruokolahti, Pohja-Lankila
Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Järjestäjä:
Heikki Vesikko
Kokeen ylituomari:
Tuula Pekkalin
Muut tuomarit:
Tuula Luukkonen
Kokeen vastaava
toimitsija:
Virpi Kouvo
Kokeen sihteeri:
Sirkka Pärnänen
Kokeen emäntä:
Aurinkoinen lämmin varjossa + 22 C
Sää:

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä toimi Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Vastaavana koetoimitsijana toimi Tuula
Luukkonen, saaden kokeen omalta osaltaan kulkemaan joutuisasti. Kokeeseen osallistui 5 AVO ja 5 VOI
koiraa, arvostelin itse koirat 2-4 AVO, 6-8 VOI, ja Tuula Pekkalin 1ja5 AVO ja 9 ja10 VOI koirat. 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. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja hirvensorkkia. Riistahavaintoina teimme
kanalinnun lentoonlähtönä ja hirvieläimen jätöksinä ja makauksina. Kaikki koirat läpäisivät haulikolla suoritetun
laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Keskuspaikkana toimi, Pohja-Lankilan kylätupa ja koemaastot olivat
Pohjoiskulman Erä ry:n

AVO-koirat
Englanninspringerspanieli, narttu, s. 30.4.2007

Ancer´s Incredible Ida

Rek. no FIN28863/07

AVO -

Riikonen Tanja
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ilkka Riikonen
Lähtö osoitetaan selvästi, aloittaa suuntakrepiltä joutuisan työskentelyn, joka vaihtuu n. 50 m edettyä
riistavainuiseksi, jolloin tekee tarkistuksia jäljen molemmin puolin, osuuden 1 puolivälissä rengastaa jäljen
sivussa useaa rengasta, saa hukan. Edetään kulman kautta 2 osuutta n 30 m, jossa ottaa paluujäljen yli
kulman, saa hukan, edetään siitä 3 osuuden (kulman kautta) lähes puoliväliin, lähtee siinä määrätietoisesti pois
jäljeltä, rengastaa aluetta, eikä palaa jäljelle, tällöin ohjaaja toteaa- eiköhän tämä ole tässä- tällöin koe
keskeytettiin.

Walesinspringerspanieli, narttu, s. 16.2.2005

Rek. no FIN16681/05

AVO 0

Milfeddyg Lleban
Korhonen Marja
Tuomari: Tuula Pekkalin, ohjaaja Marja Korhonen
Hertalle osoitetaan alkumakaus, jonka nuuhkii tarkasti, ohjattu aloitus, parinkymmenen metrin alun jälkeen
Hertta yrittää lähteä autolle takaisin, mutta ohjaajan useat kehoitukset lopulta saattelevat Hertan matkaan.
Osuuden puoleen väliin menee hienosti, ja sitten lähdetään tarkastamaan kuusenalustoja, ja lopulta Hertta
lähtee paluujäljelle, tästä tulee hukka. Uusi aloitus puhtaalta jäljeltä, hetki hyvin ja nyt lähdetään tutkimaan
vanhaa hakkuu aukkoa liian kauas -- hukka.
Aloitellaan taas puhtaalta jäljeltä ohjatusti, kulma noppaisten ja toinen osuus muutaman pyörähdyksen kera
kera toiselle kulmalle, jonka nuuhkaisee, kolmannen osuuden loppupuolella Hertta lähtee laajalle kaarrokselle
ja menee läheltä kaatoa , mutta ajautuu kauas kaadosta. Kolmas hukka. Kokematon Hertta sortui tänään
metsän ja riistan hajuihin. Kun Hertta saa hieman varmuutta verijälkeen, niin on odotettavissa hienoa tulosta.

Walesinspringerspanieli, narttu, s. 11.3.2006

Mawredd Unplygrwydd

Rek. no FIN21532/06

AVO -

Kirsti Väisänen-Hostikka Heidi Hostikka
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ari Hostikka
Lähtö osoitettiin, lähtee varovaisesti, mutta määrätietoisesti, etenee sopivaa vauhtia maavainuisena n. 100 m ,
poistuu tässä jäljen sivuun vasemmalle riistavainulle palaa jäljen tuntumaan, huomaa oppaan, pelästyy
häneen, eikä suostu jäljestämään, selvitään siitä tutustumalla. Edetään siitä n 100 m siirtyy taas sivuun jäljestä
riistavainun myötä sieltä palaamatta kohtuuajassa, saa hukan, etenee kulmalle, osoittaa sen pysähtymällä,
aloittaa 2 osuuden jälkitarkasti, etenee sitä 10 m, palaa kulmalle, alottaa riistavainun, eikä jatka jäljestystä, saa
hukan. Todettiin siinä käytetyn aikaa jo 32 min. ja olemme 1 kulmalla, niin keskeytettiin koe.

Englanninspringerspanieli, uros, s. 30.4.2007

Ancer´s Innocent Vili

Rek. no FIN28860/07

AVO 2
35 pistettä

Laukkanen Heidi & Henna
Tuomari: Tuula Pekkalin, ohjaaja Jukka Laukkanen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Vilille osoitetaan alkumakaus, jonka pikaisesti nuuhkaisee, reipasta vauhtia jäljelle. Ensimmäinen osuus
alkuosastaan hienoa jäljestystä, loppuosuudella muutama isompi tarkastus syherö. Kulma noppaisten ja hetki
jälkeä pitkin ja sitten käydään tarkastamassa sorkan jälkiä. Vili palaa kuitenkin itsenäisesti jäljelle ja hetkin
hyvin ja taas käydään tarkastamassa kuusen alustoja, jälki kuitenkin kiinnostaa, ja toinen kulma noppaisten.
Kolmannen osuuden alussa jäljen sivussa on iso oja ja Vili pulahtaa uimasille, palaa kuitenkin kehoituksesta
jäljelle ja sivupistojen ryydittämä jäljestys jatkuu reippaalla vauhdilla. Kaadon Vili omistaa nuolemalla.
Ensimmäisessä kokeessaan oleva Vili tekee innokkaasti työtä iän ja varmuuden karttuessa on on myös pisteet
suurempia. Tänään pisteisiin vaikuttavat useat tarkastus syheröt, sekä uimaretki, jotka aiheuttavat sen, että
aikaraja ylittyi hieman liikaa, Jäljestysaika 53 min.

Englanninspringerspanieli, uros, s. 26.2.2008

Ancer´s Know How

Rek. no FIN22606/08

AVO 2
38 pistettä

Siiteri Ulla
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ulla Siitari
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtee määrätietoisesti etenee maavainulla sopivaa vauhtia lähes jäljen päällä, välin pysähtyen, jolloin saa
jälkikehotuksen, osottaa makuut pysähtymällä ja nuuhkimalla makuun. 2 osuuden loppupäässä eteneminen
muuttuu varovaiseksi ja tuulta haistelevaksi, edetään kehotuksilla kulmankin yli, etenee sitä n. 30 m palaa
kulman tuntumaan, lähtee siinä pois jäljeltä määrätietoisesti, saa hukan. Jäljestää lopun taas jälkitarkasti,
pysähtyy kaadolle ja on siitä kiinnostunut nuuhkimalla ja nuolemalla.

VOI-koirat
Englanninspringerspanieli, uros, s. 12.4.2004

Sweetie-Pie FlyMeToTheMoon

Rek. no FIN26564/04

VOI -

Raatikainen Ossi
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Ossi Raatikainen
Nopea lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä 1 osuuden alussa metson lentoonlähtö ei
suuremmin häirinnyt, selvittiin yhdellä käskyllä, osoittaa makuut 1 ja 2 selvittää 1 kulman jälkitarkasti, mutta 2
kulma katkokulmaa ei selvitetty kohtuuajassa, syynä helteen aiheuttama väsymys, niinpä jatkossa etsittiin
vilvoitusta, sitä ei löytynyt, niinpä ohjaaja totesi- jätetään tähän- niinpä koe keskeytettiin.

Englanninspringerspanieli, uros, s. 6.2.2005

Ancer´s Dymanite Charm

Rek. no FIN16632/05

VOI 2
39 pistettä

Luukkonen Tuula
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Tuula Luukkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Nopea lähtö etenee maavainulla osottaa makuut pysähtymällä, selvittää kulmat jälkitarkasti, joskin
katkokulman selvitys vaatii usean nopean rengastuksen. Kulmalta 2 lähdettyä, lähti jälki poikki hakkuuaukean,
sieltä tuli myös tuuli, jolloin
kuljettiin tuulen alapuolella loitoten jäljestä niin kauas, ettei tuuli tuonut jälkihajua (tuuli tyyntyi) Jälki oli
kadonnut, eikä etsinnästä huolimatta löytytynyt. Tuomittiin hukka. Menee lopussa suoraan kaadolle, jää siihen
nuolemaan.

Fieldspanieli, narttu, s. 31.7.200

Hurricane´s Exspecial One

Rek. no FIN35633/00

VOI 2

39 pistettä

Lampilahti Marja-Liisa
Tuomari: Heikki Vesikko, ohjaaja Liisa Lampilahti
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtee rauhallisesti, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä, osoittaa makuut pysähtymällä, selvittää
kulman rengastuksella tai jälkitarkasti (K3) osoittaa matkalla n. 10 m jäljen sivussa olleen hirven makuun.
Kuitenkin lopussa ehkä väsyn myötä valitsi n. 10 m ennen kaatoa viereisen metsätieuran, jolloin mentiin 2 m
ohi kaadon , tällöin tuomittiin hukka. Palautuksen jälkeen meni suoraan kaadolle, omisti sen pysähtymällä.

Walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999

Milfeddyg Ffortunus

Rek. no FIN23631/99

VOI 1
42 pistettä

Falkenberg Ilkka
Tuomari: Tuula Pekkalin, ohjaaja Kari Falkenberg
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ekalle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkailee tarkasti ja suoraan jäljelle. Eka jäljestää itsenäisesti pienellä
aaltoilulla jäljen molemmin puolin. Makauksista 3 merkkaa, yksi ohi. Kulmat oikaisten. Katko aiheuttaa hieman
hämminkiä, mutta parilla laajalla rengastuksella jälkiura löytyy ja reipasvauhtinen meno jatkuu. Kaadon omistaa
nuolemalla ja kantelemalla sorkkaa. Mukavaa matkantekoa puistojäljellä.

Englanninspringerspanieli, narttu, s. 13.11.2000

Mistily´s Highland Tribute

Rek. no FIN13057/01

VOI 1
48 pistettä

Rummukainen Heli
Tuomari: Tuula Pekkalin, ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Sanille (Sunny) osoitetaan alkumakauksen, jonka nuuskuttelee nopeasti, kreppien matka ohjatusti. Sani
jäljestää ihannevauhtia pienellä aaltoilulla, jäljen molemmin puolin. Makaukset sani pysähtyy tutkimaan tarkasti
ja kulmat hyvin. Kaato menee hienosti parilla laajennetulla rengastuksella. Kaadon Sani omistaa kantelemalla
sorkkaa. Tänään pisteisiin vaikuttaa harmittavasti eilen tehty pieni suunnistusvirhe ja Sani jäljestää
saappaanjäljet, mutta löytää kuitenkin tuulen avustuksella oikean verijäljen, ja jälkityöskentely on täydellistä.
Ohjaajana ollut Heli luota koiraan.

