MEJÄ-kokeen tulokset 10.8.2008 Ruotsinpyhtää
Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

HSMK.Ry ja Loviisan Seudun Koirat
Marko Saarni
Aila Pekkarinen
Esa Pekkarinen
Minna Gräsbeck
Gita Nybondas
Pilvi poutainen

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli HSMK.Ry ja Loviisan Seudun Koirat Ry. Kokeet pidettiin
Ruukin Erämiesten, Petjärven Metsojen ja Lappby Jaktföreningenin maastoissa,
tukikohtana oli Hakiavan kennelin pihapiiri. Ylituomarina oli Marko Saarni
Porvoosta.Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 7 ja VOI 21-25. Toisena tuomarina oli
Aila Pekkarinen Ruotsinpyhtäältä arvostellen koirat jäljillä AVO 1-6. Vastaavana
koetoimitsijana oli Esa Pekkarinen. Maastot olivat koemaastoiksi hyvin sopivia ja
jäljet olivat hyvin sijoitetut. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne olivat osin
piilomerkityt. Sää oli pilvi poutainen. Oppaiden työskentely oli hyvää. Kaatoina
käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja hirven sorkkia.
Riistahavaintoina hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä. Laukauksensietotesti suoritettiin
haulikolla ( 12 cal. ) ja kaikki koirat läpäisivät sen hyväksytysti. Koe päättyi klo.

AVO-koirat
Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 3.4.2001

Rek. no FIN22269/01

Red Glow's Bright

AVO 0

Tuhkanen Katja
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Katja Tuhkanen
Kasper ohjataan jäljelle. Mukavan vauhtista jäljestystä noin 100 metriä, jonka
jälkeen lähtee tarkistamaan sorkanjälkiä ja ajautuu niin pitkälle, että palautetaan ja
osoitetaan verijälki uudelleen. Jäljestää sitä hetken, mutta taas sorkanjäljet vievät
voiton. Uusi lähtö ja jatkuu 1. kulmalle, joka ensin ohitetaan ja sitten palaa
nuuskimaan sen. Tekee vielä tarkistuslenkin ja palaa kulmalle, josta jatkaa 2.
osuudelle. Edetään taas noin 100 metriä, jonka jälkeen poistuu määrätietoisesti ja
vauhdilla sorkan jäljille. Koe keskeytetään. Lupaava jälkikoira, joka kaipaa vielä
harjoitusta.
Pitkäkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 17.3.2007

Rek. no FIN22406/07

Rectus Bistro Queen

AVO 0

Rosendahl Marjukka & Jyri
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja M. Rosendahl
Jadelle osoitetaan alkumakaus, josta alkaa maavainuinen jälkityö. Myös muut
metsänhajut alkavat kiinnostaa ja verijäljen seuraaminen unohtuu
nopeasti. Palautetaan jäljelle, joka ei pitkää kiinnosta. Osoitetaan jälleen uusi jlki,
jolta harhautuu lähes välittömästi. Oikaisee kulman ja uudelta osuudelta heti
jäljen sivuun ja kolmanteen hukkaan. Tuomari keskeyttää. Jade jäljestää välillä
hyvin, mutta tänään ei verijälki kiinnosta riittävästi.
Karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 1.7.2003

Rek. no FIN33949/03

Josefa Kara-Åke

AVO 2
32 pistettä

Pelin Pirjo
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Pirjo Pelin
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Åke ohjataan jäljelle. Hieman ihmetellen ja sorkan jälkiä haistellen edetään noin
30 metriä. Sitten riistan jäljet ihmetyttävät koiraa ja palautetaan jäljelle. Ohjauksen
jälkeen jäljestämään melko reipasta kävelyvauhtia. 1. kulman ohittaa noin 1/2
metrin päästä. 2-osuus pieniä pistoja tehden 2. kulmalle, jonka nuuhkaisee
nopeasti. 3-osuus lähes jälkitarkasti kaadolle, jonka tutkii reippaasti. Alun
ihmettelyn jälkeen miellyttävä suoritus. Harjoittelulla Åke saa varmuutta lisää.

Lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 2.11.2006

Rek. no FIN53499/06

Keski-Maan Hiidenpeikko

AVO 2
36 pistettä

Kurvinen Kimmo & Marja-Leena
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Kimmo Kurvinen
Jäljestämishalukkuus
(6) 6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12) 8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14) 7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5) 5 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö. Leevi jäljestää reipasta vauhtia jälkitarkasti ensimmäiselle
kulmalle, jonka ylittää ja poistuu määrätietoisesti riistanjäljille. Palautetaan
verijäljelle ja jäljestys jatkuu jälkitarkasti makuu merkaten kaadolle asti, jonka
nuolee ja näykkii. Reipas ja innokas nuori jälkikoira, jota tänään riistanjäljet
valitettavasti kiinnostivat verijälkeä enemmän.
Lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 21.4.2000

Rek. no FIN23570/00

Spectrolite's Black Velvet

AVO 2
38 pistettä

Nybonn Maarit Nybonn Kai
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Maarit Nybonn
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
(12
Jäljestämisvarmuus
6 pistettä
)
(10
Työskentelyn etenevyys
7 pistettä
)
(14
Lähtö, kulmat, makaukset
12 pistettä
)
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Mette ohjataan jäljelle ja jäljestää miellyttävää vauhtia 1. osuutta. Noin 150 metrin
jälkeen määrätietoinen poistuminen verijäljeltä, palautetaan. Osoitetaan uusi jälki,
jota edetään jälkitarkasti. 1. kulma merkaten. 2-osuudella jälkitarkkaa työtä 2.
kulmalle, jonka merkkaa. Jäljestys jatkuu tarkkana kaadolle, jota näykkii ja jää
viereen. Sitkeä pikku jälkikoira, jolle riistanjäljet aiheuttivat tänään päänvaivaa.

Karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 15.7.2006

Rek. no FIN42236/06

Dodekaanin Gonzales

AVO 1
43 pistettä

Suoraniemi Ismo
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Ismo Suoraniemi
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Aapo ohjatusti jäljelle. Jäljestää rauhallista vauhtia jäljen päällä, riistanjäljet
aiheuttavat selvästi pientä päänvaivaa ja Aapo pohdiskelee ankarasti vauhdin
silloin hidastuessa lähes puurtamisen rajoille. 1. kulma merkaten ja tarkasti ja 2osuudella lisää mietiskelyä. 2. kulma tarkasti makuu merkaten. 3-osuudella
vauhti hidastuu, mutta päästään kaadolle, jota jää näykkimään. Mukava
jälkikoira, jolle riistanjäljet tänään aiheuttivat hieman pohtimista.
Lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 23.4.2002

Rek. no FIN24021/02

Searose's Birka

AVO 1
48 pistettä

Sjöroos Raija
Tuomari: Aila Pekkarinen, ohjaaja Raija Sjöroos
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjatusti jäljelle. Birka jäljestää ihannevauhdilla 1.osuuden tarkasti. 1. kulma
merkataan nuuskimalla. Suoraan 2-osuudelle, joka runsaista riistajäljistä
huolimatta edetään lähes jäljen päällä. 2. kulma merkataan ja jatketaan pienellä
tarkistuspistolla. 3-osuus edelleen jälkitarkkaa työtä. Tullaan suoraan kaadolle,
jota tutkii ja jää viereen. Miellyttävä ja tarkka jälkikoira.

VOI-koirat
Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s.

Rek. no FIN15094/05

Badamtam's What a Jackpot

VOI 2
35 pistettä

Rintamäki, Sjöholm Korhonen
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Mika Korhonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
9 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
6 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Jake aloittaa hyvin ohjatun ja itsenäisen jälkituön. Koira etenee hyvin aina 1kulmalle, mistä ensin vauhdilla yli ja sitten lenkillä uudelle osuudelle. 2-osuus
hyvin aina katkokulmalle asti mistä yli ja aina hukkaan asti. Palautetaan ja
jäljestää taas hyvin seuraavaan kulmaan asti, mistä taas yli. Löytää kuitenkin
viimeiselle osuudelle. Kaadolle sivussa. Makauksista merkkaa vain
yhden. Hyvä jälkikoira, jonka vauhtia voisi hieman jarruttaa jotta tarkkuus
paranisi.
Lyhytkarvainen mäyräkoira, uros, s. 28.5.2005

Rek. no FIN33327/05

Hakiavan Äx-Ällä

VOI 1
45 pistettä

Kurkela Eeva- Maija
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Eeva-Maija Kurkela
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Auvolle osoitetaan alkumakaus, josta alkaa ripeävauhtinen ja maa-vainuinen
jäljestys. Suorat osuudet hyvin jäljen päällä, vain pari kertaa tarkastelee riistan
jälkiä jäljen sivulla, jatkaa kuitenkin kehoituksella. Katkokulmalla reilusti yli ja
laajalla kaarrolla uudelle osuudelle. Muut kulmat tarkasti. Makauksista
ensimmäinen ohi, 2 seuraavaa erinomaisesti, viimeinen kevyesti. Kaadolle
suoraan, jonka omisti. Hieno suoritus raskaassa maastossa.

Labradorinnoutaja, narttu, s. 6.5.2003

Rek. no FIN29256/03

Black Bet's Queenie

VOI 1
47 pistettä

Rihu Pirjo
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Pirjo Rihu
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Sissi aloittaa heti vauhdikkaan jälkityön. 1-osuudella tarkistellaan pari suo-ojaa
ja huolehditaan oppaan mukana pysymisestä, löydetään makaus ja selvitetään
katko-kulma, kaikki tämä vain 7 minuuttia. Ja tahti jatkuu samana koko jäljen
ajan. 2 seuraavaa osuutta aivan jälkitarkasti, myös kulmat. Makaukset merkkaa
myös hyvin. Viimeisellä osuudella riistanjäljet sotkevat hetkeksi suuntavaistoa ja
makaus ylitetään. Kaato löytyy helposti. Hyvä ja äänetön suoritus ripeältä
jälkiparilta.
Parsonrussellinterrieri, uros, s. 1.9.2004

Rek. no ER45544/04

Kinapak Saf Marston

VOI 1
48 pistettä

Karvonen Jarmo Godenhjelm Nina
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Jarmo Karvonen
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
Neo aloittaa varmalla "otteella" jäljestämään. Suorat osuudet jälkitarkasti, paitsi
viimeisellä osuudella riistanjäljet pyörittävät hetken jäljen tuntumassa. Kulmat
pienillä tarkistuslenkeillä, katkokulma suoraan veretyksen lopusta uuteen
alkuun. Makauksista kolmas huolimattomasi, muut merkkaa erinomaisesti
pysähtyen. Erinomainen suoritus pieneltä ja sisukkaalta jäljestäjältä, johon
ohjaaja luottaa esimerkillisesti.

Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, uros, s. 3.3.2003

Rek. no FIN18086/03

Aavistuksen Uroteko

VOI 1
49 pistettä

Vaittinen Elina
Tuomari: Marko Saarni, ohjaaja Elina Vaittinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Eetulle osoitetaan jälki huolellisesti ja koira aloittaa todella jälkitarkan
työn. Suorat osuudet aivan jälkiuran päällä ja kulmat todella
tarkasti. Katkokulma suoraan uudelle osuudelle. Makuista tänään ensimmäinen
kevyesti, muut erinomaisesti. Kaato löytyy vaivattomasti ja se kiinnostaa. Koko
matkalla vain 3 pientä kehoitusta koiralle, muuten äänetön yhteistyö. Hieno
suoritus.

