MEJÄ-kokeen tulokset
21.5.2009 Ylämaa Sirkjärvi
Kaakkois-Suomen Spanielikerho
Järjestäjä:
Aila Pekkarinen
Kokeen ylituomari:
Marko Saarni
Muut tuomarit:
Kari Falkenberg
Kokeen vastaava
toimitsija:
Virpi Kouvo
Kokeen sihteeri:
Huovila Kati
Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho. Kokeet pidettiin Sirkjärven metsästäjät ry:n
maastoissa ja tukikohtana oli Sirkjärven metsästäjien maja Ylämaalla.
Ylituomarina oli Aila Pekkarinen Ruotsinpyhtäältä.Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-5 ja VOI 6. Toisena
tuomarina oli Marko Saarni Porvoosta arvostellen koirat jäljillä VOI 7-12.
Vastaavana koetoimitsijana oli Kari Falkenberg. Maastot olivat koemaastoiksi sopivia ja jäljet oli hyvin sijoitettu.
Jälkien pituudet olivat riittäviä ja ne olivat pääsääntöisesti piilomerkatut.
Sää oli aurinkoinen, mutta sadekuurojakin saatiin.
Oppaiden työskentely oli hyvää. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja, koeaamuksi sulatettuja
valkohäntäpeuran sorkkia. Riistahavaintoina metsäanalintuja ja hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 12 cal. Haulikolla suoritetun laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Koe päättyi klo

AVO-koirat
Kultainennoutaja, uros, s. 7.2.2006

Creamline Eye Catcher

Rek. no FIN17451/06

AVO 2
34 pistettä

Lunkka Sari
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Sari Lunkka
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Hyvä, ohjattu lähtö. Kaapo lähtee jäljestämään hyvin jarrutettuna. 1-osuutta jäljen molemmin puolin aaltoillen.
1. makuu tutkitaan hyvin ja kulma pienellä lenkillä. 2. osuudella pulahdetaan ojassa, tutkitaan riistan jälkiä
jäljen molemmin puolin. 2. makuulla pysähdytään hetkeksi nuuskimaan ja jatketaan 3.osuudelle, joka edetään
hyvin jäljen päällä aina lähes kaadolle, missä ajoura houkuttaa helpommalle reitille ja jälki katoaa. Palaa

jäljelle, mutta ei selvitä kulkusuuntaa vaan lähtee paluujäljelle, eikä käänny omatoimisesti 1. hukka. Osoitetaan
jälki uudelleen ja tullaan kaadolle, jonka nuuskii ja jää viereen. Lupaava jälkipari ja ohjaaja luottaa
esimerkillisesti koiraansa

Fieldspanieli, narttu, s. 7.11.2006

Goloworez Temptation

Rek. no FIN55208/06

AVO 1
42 pistettä

Kouvo Virpi
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Kari Kouvo
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)
4 pistettä
Jane ohjataan maavainuiseen jälkityöhön.1. osuus tarkasti, mutta makuun ohittaa ja pikku tarkistuksella 2.
osuudelle, joka mennään aivan jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. 2. Makuu ohitetaan n. 1m
päästä kulma oikaisten. 3. osuudella riistan jäljet aiheuttavat pyörimistä ja koiran into jäljestää lähes lopahtaa.
Jatkaa kuitenkin kehoituksesta ja tullaan kaadolle, jonka nuuhkii ja jää viereen. Miellyttävä, hiljainen yhteistyö
koiralla ja ohjaajalla.

Novascotiannoutaja, narttu, s. 12.2.2005

Tollerbay Great Esther

Rek. no FIN16758/05

AVO 1
42 pistettä

Saimanen Iina& Riku
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Iina Saimanen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Essi ohjataan jäljelle. Jäljestetään jarrutettuna 1. osuutta pieniä tarkistuslenkkejä tehden. 1. kulman makaus
ohi, ja kulma kulma tarkistuslenkillä. 2. osuus jälkitarkasti ja 2.makauksen ylittää. Kulman selvittää pikku
lenkillä. 3. osuus pieniä lenkkejä tehden, jälkeä pitkin kaadolle, jonka nuuskii ja jää viereen. Hyvän yhteistyön
omaava jälkipari alun jarrutuksen ollessa riittävä.

Cockerspanieli, narttu, s. 17.6.2006

Loitsutuulen Witchery

Rek. no FIN39787/06

AVO 1
45 pistettä

Helle Riitta
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Riitta Helle
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Unna ohjataan hyvin jäljelle. Edetään 1. osuutta jarrutellen sopivaan vauhtiin. 1-osuudella pieniä
tarkistuspyörähdyksiä, muuten jälkitarkkaa. 1-kulmalla makuu merkataan hyvin, ja kulma pienellä takistuksella.

2-osuudella riistan jäljet aiheuttavat useita pienehköjä tarkistuslenkkejä molemmin puolin jälkeä. 2.
kulmalla makaus taas hyvin pysähtyen ja kulma tarkasti. 3-osuus jälkitarkasti kaadolle, jota tutkii jääden sen
luo. Tänään riistan jäljet aiheuttivat hieman pyörimistä lupaavan jälkikoiran suoritukseen.

Cockerspanieli, uros, s. 16.7.2006

Loitsutuulen Wizard

Rek. no FIN39782/06

AVO 1
48 pistettä

Helle Riitta
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Riitta Helle
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ukko ohjataan jäljelle, ja lähdetään matkaan vauhtia jarrutellen . 1-osuus jälkitarkkaa, yksi pieni lenkki
puolivälin jälkeen. 1. makaus merkataan pysähtymällä hyvin. Kulma tarkasti. 2-osuudella vauhtia jarrutellen
jälkitarkkaa työtä. 2-kulmalla makaus merkataan hyvin. Pikku lenkillä selvitetään suunta. 3-osuudelle, jota
mennään jälkitarkasti kaadolle, jota jää tutkimaan.
Reipas nuori jälkikoira, jolla vielä vauhtia hieman liikaa.

VOI-koirat
Cockerspanieli, narttu, s. 4.4.2006

Attenborough April Donation

Rek. no FIN31322/06

VOI 0

Huovila Kati
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kati Huovila
Dotskalle osoitetaan alkumakuu, jonka syö. Alkaa rauhallinen jälkityö, löytää ensimmäisen makuun, joka sekin
lounastetaan. Tämän jälkeen siirtyy jäljen sivuun ja lounastauko jatkuu ruoholla. Palautuksen jälkeen 1kulmalle, jonka ylittää ja jää pyörimään jäljen tuntumaan, sitä silti lyötämättä. 2-palautuksen jälkeen jälki taas
kiinnostaa, 2-makuu syödään ja sitten vauhdilla yli katkokulmasta. Löytyy vanhoja juoksuhautoja ja ruohoa
syötäväksi, mutta ei verta. Koe keskeytetään ja harjoitellen kaadolle joka löytyy ja kiinnostaa. Lupaava
jälkikoira, jolle metsän herkut tekevät tänään liikaa kiusauksia. Koe keskeytettiin klo 10:35

Walesinspringerspanieli, narttu, s. 8.8.2005

Benton Reason To Talk
Sivonen Anne
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Anne Sivonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä

Rek. no FIN43235/05

VOI 3
25 pistettä

Hymylle osoitetaan jälki huolellisesti ja alkaa maa/ilma-vainuinen ripeä jäljestys.
1-makaus löytyy ja tutkitaan huolellisesti. Heti tämän jälkeen koira hukkaa suunnan ja puurtaa jäljen
tuntumassa löytämättä veriuraa, tuomitaan hukka. Ripeästi kulmalle, minkä ylittää, tutkii hetken auton romuja ja
jatkaa kehoituksilla. Toinen osuus jäljen sivulla, makauksen ohittaa, katkokulma onnella suoraan uuteen
alkuun. 3-mas osuus jäljestä taas hyvin makaukselle, jonka merkkaa, ja sitten taas vaikeuksia löytää jälki.
Viimeinen kulma laajalla kaarrolla ja viimeinen makaus löytyy ja nuuhkitaan hyvin. Kaato löytyy, mutta ei juuri
kiinnosta. Lupaava koira, joka vaatii vielä paljon harjoitusta.

Englanninspringerspanieli, uros, s. 12.4.2004

Sweetie-Pie FlyMeToTheMoon

Rek. no FIN26564/04

VOI 2
36 pistettä

Raatikainen Ossi
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Ossi Raatikainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Pepi tutkii alkumakuun ja vauhdikkaasti liikkeelle tiukalla kehoituksella. Jäljestää maa/ilma-vainulla aivan
jälkiuran päällä. 1. makaus huolimattomasti katkokulma tarkistus lenkeillä. 2. osuudella vilvoitellaan välillä
ojassa ja makaus merkataan "urosmaisesti". 2.kulmalla suuntaa ei tahdo löytyä, lopulta paluujäljelle,
tuomitaan hukka, uudella innolla jälkityöhön, makuu merkaten ja viimeinen kulma laajemmilla lenkeillä, edes
hieman ennen makausta löytynyt kyy ei häiritse, vaan koira jatkaa kehoituksella. Viimeinen makaus hienosti ja
kaadolle vaivatta hieman sivusta. Hieno koira, jolle tänään kulmat teettivät hieman ylimääräistä työtä.
Hyvä yhteistyö.

Englanninspringerspanieli, uros, s. 6.2.2005

Ancer´s Dymanite Charm

Rek. no FIN16632/05

VOI 1
43 pistettä

Luukkonen Tuula
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Tuula Luukkonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Tuf-tuf ohjataan varmasti alkuun, ja koira jäljestää aivan jälkiuran tuntumassa varmalla ilmavainulla. 1- kulmalta
yli ja tuoreet hirven jäljet ja jätökset sotkevat suuntavaistoa. Lopulta koira kyllästyy pyörimiseen jäljen taustalla,
ja ilmavainulla uudelle osuudelle. 2. osuus hyvin ja 3:mannella osuudella tuulinen hakkuu maavainulla
varmasti. Viimeinen osuus vauhtia nostaen. Katkokulmalla pyörii hetken, sitten jäljentekijöiden jälkiä, viimeinen
kulma tarkasti. Makuista ohittaa yhden, merkkaa kaksi hyvin, viimeinen ei juuri kiinnosta. Kaato löytyy ja
kiinnostaa. Hyvässä yhteistyössä toimiva hieno jälkipari.

Fieldspanieli, narttu, s. 31.7.200

Hurricane´s Exspecial One
Lampilahti Marja-Liisa
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Marja-Liisa Lampilahti

Rek. no FIN35633/00

VOI 1
45 pistettä

Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Milla merkkaa alkumakuun ja sitten vauhdilla jäljelle. "vanhan rouvan" vauhti rauhoittuu vasta hiemen ennen
ensimmäistä kulmaa, makuukin ohitetaan vauhdilla. Loivalla sik-sak kuviolla edetään ja taas makuu unohtuu.
Katkokulmalla tuuli vaikeutta uuden jäljen löytymistä, lopulta maavainulla jälki löytyy. 3:mas makuu viimein
merkataan ja viimeisellä kulmalla pieni tarkistus lenkki . Viimeinen makuu mallikkaasti ja vauhtia lisäten
kaadolle, jonka löytää ja omistaa. Sympaattinen jälkipari .

Walesinspringerspanieli, uros, s. 7.5.1999

Milfeddyg Ffortunus

Rek. no FIN23631/99

VOI 1
45 pistettä

Falkenberg Ilkka
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Kari Falkenberg
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus ja sitten verijälki vie koiran mennessään. Koira jäljestää pääasiassa
ilmavainulla, välillä hetkittäin maavainuun tukeutuen, välillä laajaa sik-sak kuviota ja välillä aivan jälkiuralla. 1.
kulma onnella uuteen suuntaan, katkokulma mahtavasti rengastaen ja viimeinen kulma kuin junan kiskoilla.
Makaukset merkkaa tänään kaikki. Kaato löytyy ja poimitaan vauhdissa mukaan. Hieno jälkikoira, jonka
tulokset olisivat vielä paremmat, jos ohjaaja malttaisi hieman jarruttaa vauhdikasta menoa.

Sileäkarvainennoutaja, narttu, s. 29.12.2000

Pikestar´s Summer Shot

Rek. no FIN43262/00

VOI 1
48 pistettä

Miia Suppanen-Olkkola & Heli Siikonen
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Heli Siikonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö. Nata jarrutetaan sopivavauhtiseen jälkityöhön. 1.makaus merkataan pysähtymällä. 1. kulma, joka
on katkokulma, selvitetään pikku lenkillä jo jäljentekijöiden jälkiä pitkin. 2. makaus merkataan pysähtyen
nuuhkimaan 2.kulma tarkasti ja jälkitarkka jäljestys jatkuu vauhdin tasaantuessa sopivaksi. 3. makuu
merkataan hyvin ja 3. kulma pikku oikaisulla 4. osuudelle. 4. makaus merkataan hyvin ja jäljestys jatkuu
kaadolle, jonka nuuhkii. Hyvin jarrutettu ja esimerkillisesti toimiva jälkipari.

