MEJÄ-kokeen tulokset
10.7.2010 Lieksa, Vuonislahti
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Kaakkois-Suomen Spanielikerho r.y.
Martti Hirvonen
Markku Hassinen
Tanja Riikonen
Tuula Luukkonen
Riikonen Tanja
Helteinen poutasää

Ylituomarin kertomus
Koemaastot soveltuivat hyvin MEJÄ-kokeeseen. Jäljet oli pääasiassa
piilomerkatut ja muutenkin sääntöjen mukaiset. Pistokokeena suoritetussa
tunnistusmerkintöjen tarkastuksessa ei ollut huomautettavaa.
Laukauksensietotestissä kaikki koirat hyväksyttiin. Kaatoina käytettiin
hirvensorkkia. Maastossa riistahavaintoina kanalintuja sekä runsaasti
hirvenjälkiä. Opastus ja kokeen järjestelyt sujuivat hyvin. Kokeen
ylituomarina Martti Hirvonen arvosteli jäljet AVO 1-5, VOI 12 ja toisena
tuomarina Markku Hassinen jäljet AVO 6-8, VOI 9-11. Vastaavana
koetoimitsijana oli Tanja Riikonen.

AVO-koirat
barbet, narttu, s. 6.5.2006

Rek. no FIN27329/06

Nelum-Himalis Belle

AVO -

Kuronen Päivi
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Päivi Kuronen
Alkumakaus tutkitaan ja siitä hiukan huolimattomasti jäljelle.
Jäljestää vähän matkaa jossa lähtee tutkimaan muita
hajuja. Palautetaan jäljelle. Palautuksen jälkeen jäljestää
taas vähän matkaa poistuen sitten jäljen sivulle josta hukka.
Koska koiraa ei näytä tänään jäljestäminen kiinnostavan,
ohjaaja katsoo parhaaksi keskeyttää kokeen.
cockerspanieli, uros, s. 19.5.2007

Rek. no FIN46927/07

Finnstone's King Sergei

AVO 0

Van den Arend Elina
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Elina Van den Arend
Alkumakaus tutkitaan ja ohjaten jäljelle. Ensimmäisen
osuuden alku hyvää jäljestystä reipasta vauhtia edeten. Pari
laajempaa sivutarkistusta ennen kulmaa, jota ennen laaja
lenkki kaartaen sille. Makaus osoitetaan ja jatketaan
kaarroksella etsintää aina 1-hukkaan. Osoitetaan puhdas
jälki ja jatketaan hieman hyvää jäljestystä tehden, josta taas
sivulle määrätietoisesti 2-hukkaan. Jatketaan puhtaalta
jäljeltä ja taas pyörintää, mutta löytää jäljelle. Osoittaa 2makauksen ja selvittää kulman. 3-osuuden alku hyvin,
mutta sitten taas määrätietoisesti sivulle 3-hukkaan.

Tuomari keskeyttää kokeen. Mukavaa työtä välillä tehnyt
koira ei tänään jaksa tehdä työtä koko jäljen matkaa.
labradorinnoutaja, narttu, s. 25.2.2004

Rek. no FIN17066/04

Halolan Pehmolelu

AVO 2
34 pistettä

Eteläinen Jonna Pirtonen Jani
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Jonna Eteläinen

Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä määrätietoisesti jäljelle.
Ensimmäinen osuus jälkitarkasti. Kulma tarkasti, osoittaa
makauksen. Toinen osuus jälkitarkasti osuuden lopulle,
jossa tarkastelee riistan jälkiä laajoin lenkein oikaisten
samalla toisen kulman. Riistan jälkien tarkistelu jatkuu
kolmannella osuudella ja johtaa lopulta hukkaan.
Palautuksen jälkeen melko tarkasti kaadolle, jonka tuo
ohjaajalle.
labradorinnoutaja, narttu, s. 8.11.2004

Rek. no FI50853/04

Valpisa's Bianca

AVO 2
34 pistettä

Nygren Jonna
Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Jonna Nygren

Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä määrätietoisesti jäljelle.
Ensimmäinen osuus jälkitarkasti. Kulma tarkasti, osoittaa
makauksen. Toinen osuus jälkitarkasti osuuden lopulle,
jossa tarkastelee riistanjälkiä laajoin lenkein oikaisten
samalla toisen kulman. Riistan jälkien tarkistelu jatkuu
kolmannella osuudella ja johtaa lopulta hukkaan.
Palautuksen jälkeen melko tarkasti kaadolle, jonka tuo
ohjaajalle.
englanninspringerspanieli, uros, s. 30.4.2007

Rek. no FI28860/07

Ancer's Innocent Vili

AVO 2
38 pistettä

Laukkanen Jukka

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Rauhallinen lähtö, jossa makaus tutkitaan. Koira jäljestää
sik-sak tyylisesti 1- ja 2-osuuden erinomaista työtä tehden
vain pienillä tarkistuksilla. 3-osuus yli 1/2-välin samanlaista
erinomaista, vaivatonta jäljestystä aina ojalle saakka, jossa

koira vilvoittelee ja sen jälkeen alkaa hauin molemmin
puolin jälkeä palaten ojan toiselle puolen, siellä edeten aina
1-hukkaan saakka. Osoitetaan puhdas jälki, jota sitten
edetään helposti loppuun saakka. 1-makaus osoitetaan ja
2-makaus ylitse, 1-kulma pienellä kaarroksella ja 2-kulma
lenkeillä JN-verran. Kaadolle jää nuuhkimaan sorkkaa.
Tänään sopivaa vauhtia edennyt mukava jäljestäjä ohjataan
hyvin.
englanninspringerspanieli, narttu, s. 21.2.2009

Rek. no FI19296/09

Ancer's One More Time

AVO 1
42 pistettä

Sarlomo Jenni Rummukainen Heli

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Heli Rummukainen
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
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjattuna jäljelle. Koira aloittaa
sik-sak tyyppisen jäljestämisen reippaalla vauhdilla. 1osuus erinomaista työtä tehden 1-kulmalle, jossa makaus
ylitse. Koira tekee laajan lenkin tulosuunnassa ja palaa
viimein takaisin kulmalle ja selvittää sitten sen tarkasti. 2osuuden alussa n. 25 m vas.puolen hakua ja heti sen
jälkeen kauas oikealle, josta palaa takaisin jäljelle. Vielä
kaksi laajempaa tarkistuslenkkiä ennen 2.kulmaa. Makaus
ohitse ja kulma kaarretaan sivusta n. 10 m. Viimeinen
osuus mennään hyvää jäljestystä tehden vain pienin
tarkistuksin kaadolle saakka, jota koira jää nuuhkimaan.
Tänään mukavaa työtä tehnyt koira ei hämmästy edes
edestä lähteneestä kanalinnusta.
australianpaimenkoira, narttu, s. 6.5.2000

Rek. no ER23084/900

North Legends American Dream

AVO 1
46 pistettä

Virolainen Wilhelmiina

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Wilhelmiina Virolainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Alkumakaus tutkitaan. Aloittaa määrätietoisen ja tarkan
jäljestyksen koko jäljen matkalle. Ensimmäinen kulma
tarkasti, mutta ei osoita makausta, toisen kulman oikaisee
muutamalla metrillä ja makaus jää osoittamatta. Jää
nuuhkimaan kaatoa. Koira työskentelee sopivalla vauhdilla
ja osoittaa varmaa jäljestystä.
espanjanvesikoira, uros, s. 11.8.2008

Rek. no ER43377/08

Zorrazo Big Bum

AVO 1
48 pistettä

Hassinen Ulla ja Markku

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Markku Hassinen
Jäljestämishalukkuus

(6)

6 pistettä

Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle.
Ensimmäisellä ja kolmannella osuudella aivan lyhyet
tarkistukset. Toisen osuuden alussa käy tarkistamassa
hirven jäljet, palaa omatoimisesti takaisin. Kulmat tarkasti.
Makauksista ensimmmäisen nuuhkaisee, toisen osoittaa
hyvin, jää nuuhkimaan kaatoa. Sopivalla vauhdilla
tehtävänsä suorittava jäljestäjä.

VOI-koirat
saksanpaimenkoira, narttu, s. 7.7.2007

Rek. no FIN38712/07

Brenda

VOI -

Nikunen Heikki
Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Heikki Nikunen
Rauhallinen lähtö, jossa makausta nuuhkitaan. 1-osuus
jäljestetään erinomaista työtä tehden aivan jäljen
läheisyydessä. 1-kulmalla olleelle katkokselle saakka.
Katkosta koira ei tänään selvitä, josta 1. hukka. 2-osuus
hyvää jäljestystä lähelle 2-kulmaa, jota ennen sivulle
määrätietoisesti aina 2. hukkaan. 2-kulmaa ei selvitetä,
vaan siitä jatketaan jäljestystä, 3-osuus mennään taas
hyvää työtä tehden. 1. ja 3.-makaus mennään ylitse ja 2.
osoitetaan, 3-kulma tarkasti ja heti sen jälkeen hieman
sivulle, jossa koira ei suostu enää etenemään ja ohjaaja
keskeyttää kokeen siihen.
englanninspringerspanieli, narttu, s. 30.4.2007

Rek. no FIN28863/07

Ancer's Incredible Ida

VOI 3
21 pistettä

Riikonen Tanja

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Tanja Riikonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
4 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
5 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
1 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Lähtömakausta nuuhkaisten suoraan jäljelle. Heti alusta
alkaen koira hakee laajalta alueelta jälkeä ja se jatkuu
kaikilla osuuksilla. Välillä mennään jäljellä ja paljon myöskin
sen sivussa. 2-osuudella poistutaan määrätietoisesti sivulle
1.hukkaan, ja sen lopussa törmätään teeripoikueeseen.
Koira käy kiellon jälkeen tarkastamassa hajut ja palaa
jäljelle. Heti 3-osuuden alussa saa jälleen hajun linnuista. 1osuudella olleen katkon jäljestää veretetyn osuuden
loppuun ja kaartaa laajasti sieltä 2-osuudelle selvittäen
katkon. 2-kulma laaja lenkki takana ja sieltä 3-osuudelle. 3kulma ohitse suoraan 4-osuudelle. Makauksista ohittaa
kaikki 4 sivusta. 4-osuudelle mennessä paljon sivussa ja

sieltä kaarretaan sitten suoraan sorkalle jota ylittäessään
nuuhkaisee. Tänään koira vie ohjaajaa metsässä
hellesäässä.
englanninspringerspanieli, uros, s. 6.2.2005

Rek. no FIN16632/05

Ancer's Dynamite Charm

VOI 1
40 pistettä

Luukkonen Tuula Rummukainen Heli

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtömakaus tutkitaan huolella ja varman oloisesti edeten
jäljelle. Koira jäljestää kaikki osuudet aivan jäljen
läheisyydessä ollen selvillä koko ajan jäljen sijainnista.
Kaikki makaukset koira ylittää eikä ollut niistä kiinnostunut.
1-kulma jälkinarun verran tarkistaen. 2-kulmalla olleen
katkon selvittää helposti jäljentekijöiden jälkiä myöden. 3kulmalla n. 10 m:n tarkistus sen takana ja siitä viimeiselle
osuudelle. Kaadolle tullaan jälkeä myöden ja sorkan koira
viimein nappaa suuhunsa. Tänään vain makaukset
tuottavat päänvaivaa muuten erinomaiselle jälljestäjälle, jota
ohjattiin hyvin.
englanninspringerspanieli, narttu, s. 13.11.2000

Rek. no FIN13057/01

Mistily's Highland Tribute

VOI 1
48 pistettä

Rummukainen Heli Luukkonen Tuula

Tuomari: Martti Hirvonen, ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Nuuhkittuaan alkumakauksen aloittaa määrätietoisen
jäljestyksen polveillen kahtapuolta jälkiuraa. Kulmat tarkasti,
selvittää katkon vaivattomasti. Makauksista osoittaa kolme,
yhden ylittää. Jää nuuhkimaan kaatoa. Täysin itsenäisesti
työskentelevä erinomainen jäljestäjä.

