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MEJÄ-kokeen tulokset
12.8.2018 Virrat

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry
Kokeen ylituomari: Taina Ketola
Muut tuomarit: Rauno Koskinen

Annamari Murtolahti
Juha Pelttari

Kokeen vastaava
toimitsija:

Mikko Ahti

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto
Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen 12.8.2018 Virroilla.
Kokeen keskuspaikkana toimi Virtain metsästysseuran monitoimitalo Jäljet oli tehty
Metsähallituksen ja Finnsilva Oyj:n maille. Koe oli samalla yhdistyksen mestaruuskoe VOI-
luokassa. Yhdistyksen mestaruuden voitti Tollerbay Banjo Accord ohjaajana Kati Koto. 
Kokeen ylituomarina toimi Taina Ketola, Turusta arvostellen VOI 19-25, muina tuomareina
toimivat Rauno Koskinen Turengista arvostellen koirat VOI 7-12, Annamari Murtolahti,
Parkanosta arvostellen koirat VOI 13-18 sekä Juha Pelttari Raahesta arvostellen koirat AVO
1-6.
Kokeen vastaava koetoitoimitsija Mikko Ahti ammattitaitoisine koetoimikuntineen olivat
luoneet hienot puitteet mestaruuskokeelle. Jäljet olivat oikean mittaisia, hyvin maastoon
sijoitettuja ja sääntöjen mukaisia sekä pääosin piilomerkattuja. Opastuksen taso oli
erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja hirvensorkkia. Laukauksensietotesti
suoritettiin 9mm starttipistoolilla ja kaikki koirat läpäisivät testin. Tunnistusmerkinnät
tarkastettiin pistokokein.
Sää oli koepäivänä pilvinen. Riistahavaintoina metsäkanalintuja sekä hirvieläinten jälkiä ja
jätöksiä.
Koe päättyi klo.

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.8.2017 Rek. no FI45412/17
Rialthing Power Of Watt AVO 0
Nina Salo & Janne Vuorinen  

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Janne Vuorinen
Ohjaajan kansa lähtö tutkitaan ja siitä ohjaten jäljelle. Edetään sopivaa vauhtia
ja jälkitarkasti aina puoleen väliin ensimmäistä osuutta. Sitten löytyi joku
mielenkiintoisempi haju ja koira jäi jäljen tuntumaan pyörimään eikä työskentely
edennyt. Tästä hukka. Puhdas jälki. Vähän matkaa edetään ja koira poistuu
määrätietoisesti jäljen sivuun, toinen hukka. Vielä kerran yritetään, Edetään
kulmalle ja se ei ratkea. Kolmas hukka ja tuomari keskeyttää kokeen.
Harjoitellen sorkalle. Nuorellta koiralta metsän hajut vei tänään voiton
verijäljestä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 6.2.2014 Rek. no FI19614/14
Tinderfox Against All Odds AVO 2
Kylmälä Elina & Arto 34 pistettä

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Lauri Saarimäki
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
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Ohjaten jäljelle. Eteneminen on verkkaista maa- sekä ilmavainuista.
Ensimmäinen osuus tarkasti, makaus merkataan, mutta kulma menee suoraksi
eikä löydä itsenäisesti takaisin. Tästä hukka. Uusi lähtö makaukselta. Jäljestys
muuttuu enempi hakevammaksi. Koira tekee useampia tarkistuksia toisella ja
kolmannella osuudella. Toinen makaus merkataan, kulma pienellä kaarroksella
viimeiselle osuudelle. Kaatoa nuolee. Paikoitellen mallikasta työtä tekevä koira.
Lisää treeniä niin rupeaa kulmatkin kunnolla löytymään.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.12.2015 Rek. no FI11878/16
Tinderfox Be Bop A Lula AVO 2
Kylmälä Elina & Arto 36 pistettä

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Elina Kylmälä
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Ohjattu lähtö, edetään hieman reipasta vauhtia enimmäkseen ilmavainulla.
Maastoon nähden vauhti oli kuitenkin vielä passelia. Suorat osuudet
jälkitarkasti. Ensimmäinen makaus merkataan. Kulma reilusti yli ja palaa kulman
tuntumaan, mutta työskentely seisahtuu ja jäädään pällistelemään ohjaajaa.
Tästä hukka. Toinen makaus merkataan, kulma takalenkillä seuraavalle
osuudelle. Sorkan haistaa 10 metrin päästä ja koira ajautuu sivulleja kaadon
taakse. Kehoituksella palaa takaisin. Sorkka löytyy ja sitä nuollaan.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 10.7.2016 Rek. no FI41426/16
Evessin Spa AVO 1
Häyrinen Kati 41 pistettä

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Kati Häyrinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Lähtö ei meinaa kiinnostaa koiraa. Ohjaajan kanssa se saadaan tutkittua.
Eteneminen on hieman reipasvauhtista ja ilmavainuista. Ensimmäinen osuus
jälkitarkasti. Makaus nopeasti merkaten, saisi viettää siinä vähän kauemmin
aikaa. Kulma yli ja sieltä kaarroksella toiselle osuudelle. Se kanssa jälkitarkasti.
Toisen kulman ohittaa sisäkautta, syylliseksi paljastui hirven polku. Sieltä takaa
kaartaa toiselle makaukselle, joka merkataan. Kolmannella osuudella koira
rupeaa enempi hakemaan jälkeä. Tekee useampia tarkistuslenkkejä. 50 metriä
ennen sorkkaa koiralle tulee väsy ja työskentely seisahtuu jäljen päälle. Hetken
huilauksen ja kehoituksen avittamana jäljestys jatkuu. Kaadolle suoraan ja jää
paikalleen. Voisi olla kiinnostuneempi sorkasta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.8.2017 Rek. no FI45411/17
Rialthing Too Much Power AVO 1
Honkala Outi 44 pistettä

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Kimmo Hinderman
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira meinaa hypätä alkumakauksen yli. Ohjaaja pidättelle koiraa ja lähtö
saadaan tutkittua. Eteneminen on reipas vauhtista. Kaksi ensimmäistä osuutta
jälkitarkasti ja maavainua käyttäen. Ensimmäinen kulma tarkasti ja makuu
merkataan. Toisen kulman ohittaa hieman sisäkautta ja makaus jää
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merkkaamatta. Kolmannella osuudella työskentely muuttuu ilmavainuiseksi ja
koira rupeaa tekemään useampia tarkistuspistoja jäljen sivuun, kuitenkin
itsenäisesti palaa takaisin jäljelle. Sorkan haistaa kauempaa ja vetäen kaadolle.
Kaato kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 30.6.2010 Rek. no FI44786/10
Redadict Cowboy With Boots AVO 1
Nina Salo & Janne Vuorinen 48 pistettä

Tuomari: Juha Pelttari, ohjaaja Sanna Rantanen
   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
Ohjattu lähtö. Eteneminen on alkuun maavainuista ja loppua kohden myös
ilmavainua hyväksi käyttäen. Koiralla olisi enempikin menohaluja, mutta ohjaaja
toimii hyvänä jarruna ja vauhti on sopivaa. Kaikki osuudet jälkitarkasti.
Ensimmäinen makaus merkataan hyvin. Lähtee jo kulmalla oikeaan suuntaan,
mutta palaa vielä tarkistamaan sen takalenkillä. Toinen makaus nopeasti
nuuhkaisten, kulma tarkasti. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Erinomaista työtä.
 

 

VOI-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 15.11.2015 Rek. no FI10008/16
Belle Fox Playboy Leonheart VOI 0
Sahrqvist Lotta  

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Lotta Blomqvist
Koiralle osoitetaan alkumakaus ja alkaa innokas jäljestystyö, jossa käytetään
enimmäkseen ilmavainua. 1. makuu vauhdilla yli. 1.kulma, jolla katko,
määrätietoisesti suoraan yli, hukkaan saakka. Osoitetaan uusi alku. Pian
perään toinen määrätietoinen poistuminen jäljeltä, tuomitaan toinen hukka.
Innokasta koiraa rauhoitellaan hetki ja osoitetaan uusi aloitus. Toinen makaus
merkataan pysähtyen. Edetään 2.kulmalle, joka tarkasti. Pian kulman jälkeen
kuitenkin kolmas määrätietoinen poistuminen jäljeltä, tuomitaan kolmas hukka.
Tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen loppuun. Leon osoitti tänään
jäljestäjäkoiran elkeitä, kunhan ohjaaja malttaa jarrutella, saadaan tarkkuutta
työhön ja tulokset kohdilleen.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.1.2012 Rek. no FI14978/12
Hedera´s Red Fire Brilliant VOI 0
Linna Hanna  

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Hanna Linna
Koiralle osoitetaan huolellisesti alkumakaus ja ohjataan päivän työhön. Alkaa
sopivanvauhtinen jäljestystyö, jossa hyväksi käytetään sekä maa- että
ilmavainua. Kaikki osuudet edetään jäljen tuntumassa, mutta kovasti pyörien
jäljen molemmin puolin. Kolmannen osuuden alussa koira löytää koneen urasta
vesilammikon, jonne jää leikkimään sekä vilvoitellemaan, eikä kehoituksista
huolimatta palaa jäljestystyöhon. Tuomitaan hukka. Koiralle osoitetaan uusi alku
ja jäljestys jatkuu. Kulmista 1. tarkasti, 2. sääntöjen mukaisesti ja 3., jolla katko
yhdellä rengastuksella uudelle osuudelle. Makuista 1. ohitetaan, samoin 2.,
mutta sille palataan takaisin ja se, kuten myös 3. ja 4. merkataan erinomaisesti
pysähtyen. Kaadolle sivusta ja se kiinnostaa. Peppi osoitti tänään sitkeyttä ja
jäljestystaitoja. Valitettavasti suoritus ylitti sääntöjenmukaisen aikarajan.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.6.2011 Rek. no FI40651/11
Siipiveikon Viis Voimasta VOI 2
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Lukkala Sara 33 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Sara Lukkala
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira ohjattuun jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmvainulla ja edetään
sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä.
Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää rengastaen. Toinen kulma rengastaen.
Kolmannelta kulmalta jatkaa suoraan läheiselle tielle ja koiran ajatus sekoaa.
Ohjaajan oikea aikainen kehoitus ja lähdetään takaisin metsään, mutta ajatus
harhailee edelleen ja metsäkoneuraa pitkin ensimmäiseen hukkaan.
Makauksista kolme nuuhkaistaan vauhdista ja viimeinen ohitetaan. Kaadolle
suoraan, jää viereen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI27269/14
Hillitön Tulenleikki VOI 2
Turpeenoja Mari & Vesa 36 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Vesa Turpeenoja
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla jälkiuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä reipasta kävelyvauhtia. Toisen osuuden loppupuolella ja
neljännen osuuden alussa pienet tarkistuslenkit. Makauksista merkkaa 1.. 2. ja
4. Kolmas nopataan nopeasti ylimennessä. Katkokulma ensin lenkki takana ja
jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. Toinen kulma tarkasti, kolmas
suurehkolla lenkillä. Neljännen osuuden loppupuolella lähtee seuraamaan isoa
ojaa hukkaan asti. Uusi alku puhtaalta jäljeltä, jolta jatkaa sorkalle asti. Jää
tutkimaan sorkkaa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 7.6.2012 Rek. no FI39115/12
Redadict Into Deep Diving VOI 1
Rajala Heidi 42 pistettä

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Juha Rajala
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta alkaa vauhdikas jäljestystyö, jossa
ensimmäiset kaksi osuutta mennään pääosin ilmavainulla, loppua kohden myös
maavainua hyväksi käyttäen. Kahdella ensimmäisellä osuudella tehdään pari
pistoa ja tarkistuslenkkiä. Kaksi viimeistä osuutta edetään melko jälkitarkasti.
1.kulma yli ja laajalla lenkillä uudelle osuudelle. 2. kulma, jolla katko, yhdellä
rengastuksella veretyksen alkuun. 3. kulma tarkasti. Makuista kaksi
ensimmäistä merkitään erinomaisesti pysähtyen. Kolmannella vähän hidastaa,
mutta ei merkitse. Neljäs yli. Suoraan kaadolle, joka kiinnostaa. Caro on
innokas jäljestäjä. Ohjaaja pääsee helpommalla ja jäljestystyöhön saadaan
tarkkuutta, kun malttaa jarruttaa vielä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.2.2011 Rek. no FI19799/11
Ainstainin Bios Kunnossa VOI 1
Kinnunen Hanna-Mari 43 pistettä
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Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Hanna-Mari Kinnunen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira ohjatusti jälkityöhön, jota tehdään sekä ilma- että maavainulla ja edetään
maastoon sopivaa vauhtia. Jälkityö on ajoittain jälkitarkkaa ja ajoittain
aaltoilevaa jälkiuran molemminpuolin. Kaikilla osuuksilla tehdään tarkasteluita,
jotka vaikuttaat etenevyyteen. Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää
rengastaen ja loppu ilmavainulla. Toinen kulma takalenkillä ja kolmas kulma
lähes jäljen mukaisesti. Makauksista kaksi merkataan hyvin ja kaksi nopeasti.
Kaadolle suoraan ja jää nuolemaan.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.8.2010 Rek. no FI50854/10
Evessin Kaskisavu VOI 1
Brusila Jenni & Arto 43 pistettä

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Arto Brusila
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta se jarrutetaan päivän tehtävään sopivaan
jäljestysvauhtiin. Jäljestyksessä käytetään hyväksi sekä maa- että ilmavainua.
Kaikki suorat edetään jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Kolmella
ensimmäisellä osuudella tehdään jokaisella yksi tarkastuspisto jäljen sivuun,
josta palataan aina omatoimisesti takaisin. 1. kulma, jolla katko, yhdellä
rengastuksella jatkoon. 2. ja 3. kulma tarkasti. Makuista 1. merkitään
erinomaisesti pysähtymällä, 2. nuuhkaistaan liikkeessä, 3. nopeasti pysähtyen,
4. ohitetaan. Kaadolle suoraan joka kiinnostaa. Hieno, rauhallinen, äänetön
jäljestys, jossa koiranohjaaja luottaa koiraansa.
 

Labradorinnoutaja, uros, s. 12.4.2013 Rek. no FI29755/13
Highhut´s Nebulosa VOI 1
Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti 44 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Mikko Ahti
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään
ohjaajan jarruttamana sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen
välittömässä läheisyydessä. Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää yhdellä
laajalla lenkillä. Toinen kulma ja kolmas kulma narun mitan lenkillä. Makauksista
ensimmäinen palataan merkkaamaan parin metrin päästä. Toinen ylitetään,
kolmas ohitetaan ja neljäs ylitetään. Kaadolle suoraan ja jää viereen.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 14.3.2014 Rek. no FI23310/14
Magicfox´s Nebbiolo VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 44 pistettä

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Hanna Helin
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
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   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira ohjataan jäljelle, josta alkaa sopivanvauhtinen jäljestystyö, missä
käytetään hyväksi sekä maa- että ilmavainua. Kaikki osuudet edetään
pääsääntöisesti jäljen tuntumassa, välillä molemmin puolin aaltoillen.
Kolmannen suoran alussa pisto jäljen sivuun, jossa metsäkanalintu. Lintu lähtee
lentoon ja koira vinkaisee nykäisten perään. Kehotuksesta takaisin
jäljestystyöhön. Viimeisen suoran lopussa pisto jäljen oikealla puolelle. Kulmista
1., jolla katko, parilla rengastuksella uudelle osuudelle. 2. kulma laajalla lenkillä.
3. kulma tarkasti. Makauksista 1., 2. ja 3. merkataan erinomaisesti
pysähtymällä, 4. kävellään yli. Suoraan kaadolle, joka kiinnostaa
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.4.2009 Rek. no FI31378/09
Tollerbay Romeo de Quiz VOI 1
Ekblad Elli-Mari & Hans 45 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Elli-Mari Ekblad
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira hienosti ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään
sopivaa vauhtia. Kahta pientä tarkastuslenkkiä lukuunottamatta edetään
jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä. Ensimmäinen kulma, jolla katko
selviää ihmisjälkiin tukeutuen. Toinen kulma jäljen mukaisesti ja kolmas kulma
lähes jäljen mukaisesti. Ensimmäinen makaus merkataan, muut kävellään yli ja
nuuhkitaan vauhdista. Kaadolle suoraan, se nuuhkitaan.
 

Sileäkarvainennoutaja, narttu, s. 13.1.2015 Rek. no EJ16854/15
Goofytroop´s Secret Love VOI 1
Keränen Liisa 46 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Liisa Keränen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira hienosti ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja
vauhdin ohjaaja jarruttaa sopivaksi. Kaikki osuudet edetään jälkiuralla tai sen
tuntumassa ja tehdään joitakin riistan hajujen tarkasteluita. Ensimmäinen kulma,
jolla katko selviää rengastuslenkkien ansiosta. Toinen kulma rengastuksella ja
kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti. Makauksista kolme merkataan ja
viimeinen ohitetaan. Kaadolle suoraan ja jää viereen.
 

, narttu, s. Rek. no
VOI 1
47 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Juha Holopainen
   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
Koira rauhoitetaan, ohjattu lähtö. Koira aloitta pääosin maavainuisen maastoon
sopivavauhtisen itsenäisen jälkityön. Toisella ja neljännellä osuudella pienet
tarkistuspistot, muuten edetään lähes jälkiuralla. Makauksista merkataan kaksi
ensimmäistä, kolmas ohitetaan ja neljäs haistellaan nopeasti ylimennessä.
Ensimmäinen kulma tarkasti, toinen pienellä kaarrolla. Katkokulma veretyksen
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loppuun, jalanjälkiin tukeutuen veretyksen alkuun. Kaadolle ilmavainulla, jää
tutkimaan sorkkaa. Erinomainen suoritus.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.1.2014 Rek. no FI17582/14
Middle Island´s Cheery Combo VOI 1
Saimanen Eija & Iina 47 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Eija Saimanen
   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
Alkumakaus tutkitaan yhdessä, lyhyellä hihnalla alkukrepitys. Koira aloittaa
ilma- ja maavainuisen, itsenäisen, maastoon sopivavauhtisen jälkityön.
Ensimmäisellä ja neljännellä osuudella pienet tarkistukset, muuten jälkitarkkaa
työtä. Makauksista merkataan ensimmäinen ja neljäs. Kaksi muuta nopataan
nopeasti ylimennessä. Ensimmäinen kulma pienellä kaarrolla, katkokulma
takakautta rengastaen veretyksen lopusta veretyksen alkuun. Kolmas kulma
oikaistaan metrillä. Kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa. Rauhallinen
jälkipari.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 19.7.2014 Rek. no FI43922/14
Saskian Åi Odessa VOI 1
Pajunen Pirjo 48 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Pirjo Pajunen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Lähtömakausken haistelun jälkeen ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään
maavainulla ja edetään reipasta vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen
välittömässä läheisyydessä, lukuunottamatta toisen osuuden alussa tehtyjä
tarkastuslenkkejä ja juuri ennen kaatoa tehtyä lenkkiä. Makaukset merkataan
kaikki. Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää ensin rengastaen ja loppu
ihmisjälkiä pitkin. Toinen kulma jäljen mukaisesti ja kolmas kulma rengastaen.
Kaadolle sivusta, se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 14.7.2014 Rek. no FI44522/14
Tollerbay Dallas Texas VOI 1
Koto Kati 48 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Kati Koto
   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
Koira tutkii alkumakauksen tarkasti, ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin
ilmavainulla jälkiuralla. Ensimmäisellä ja toisella osuudella tarkistuslenkkejä
jäljen sisäpuolella, palaa itsenäisesti, muuten jälkitarkkaa työskentelyä.
Makauksista kolme ensimmäistä merkataan, neljäs hieman nopeasti.
Katkokulma jalanjälkiin tukeutuen. Toinen kulma ylitetään, lenkillä uudelle
osuudelle. Kolmannella kulmalla kaksi laajenevaa lenkkiä. Kaadolle suoraan,
jää tutkimaan sorkkaa. Erinomainen suoritus jälkiparilta.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 1
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Taskinen Tuula 48 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Juha Holopainen
   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. Koira aloitaa pääosin ilmavainuisen, välillä jälkiuran päällä loivasti
aaltoillen etenevän jälkityön. Ensimmäisellä ja kolmannella osuudella
tarkistuslenkit, muuten jälkitarkkaa itsenäistä työskentelyä. Makauksista
merkkaa kolme, yksi haistellaan ylimennessä. Ensimmäinen kulma tarkasti,
katkokulma takakautta rengastaen, kolmas kulma pienellä kaarrolla. Kaadolle
ilmvainulla, jää tutkimaan sorkkaa. Ohjaaja jarrutti alussa vauhdin maastoon
sopivaksi ja koira pitää tämän vauhdin loppumatkan ajan.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 21.2.2012 Rek. no FI21698/12
Magicfox´s Malvira VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 48 pistettä

Tuomari: Annamari Murtolahti, ohjaaja Hanna Helin
   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
Koira ohjataan jäljelle, josta alkaa sopivanvauhtinen jäljestys, missä käytetään
hyväksi sekä maa- että ilmavainua. Kaikki osuudet edetään jälkitarkasti jäljen
päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Vain yksi pisto jäljen sivuun
viimeisellä osuudella, josta palataan omatoimisesti takaisin jäljelle. 1. kulma,
jolla katko, veretyksen loppuun ja jäljentekijöiden saappaista tukea ottaen
uuden osuuden alkuun. 2. kulma sääntöjen mukaisesti ja 3.kulma tarkasti.
Makuista 1. ja 4. merkataan erinomaisesti, 2. ja 3. nopeasti pysähtyen. Suoraan
kaadolle, joka kiinnostaa. Erinomainen, hiljainen jäljestystyö, jossa ohjaaja
luottaa koiraansa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.5.2011 Rek. no FI41883/11
Tollerbay Salamander by Quinn VOI 1
Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti 49 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Mikko Ahti
   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
Ohjattu lähtö koira aloittaa ilma- sekä maavainuisen, itsenäisen, lähes jälkiuran
päällä etenevän työskentelyn. Makauksista merkataan kolme ensimmäistä,
neljäs nuuhkitaan nopeasti. Katkokulma veretyksen lopusta veretyksen alkuun
kahdella laajenevalla rengastuksella. Toinen kulma tarkasti, kolmas pienellä
pistolla. Kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa. Erinomaista työskentelyä
koirakolta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45326/07
Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 50 pistettä

Tuomari: Taina Ketola, ohjaaja Kati Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä



1.9.2021 12.8.2018

https://1578867.167.directo.fi/@Bin/67c4d444c23e9f8437f7b8ecb58c883d/1630484199/text/html/1760078/MEJA_12.8.2018.html 9/9

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin ilmvainulla jälkiuran päällä, vain muutama
pieni kaarros pahimmissa puskissa. Kaikki makaukset merkataan. Katkokulma
veretyksen loppuun ensin rengastaen ja toisen osuuden alku jalanjälkiä pitkin
veretyksen alkuun. Toinen kulma pienellä kaarrolla, kolmas kulma tarkasti.
Sorkan vierellä pysähtyy ja katsoo vasemmalle alas, jää tutkimaan sorkkaa.
Rauhallinen, erinomainen suoritus koirakolta.
 


