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Kokeen ylituomari: Jukka Välitalo
Muut tuomarit: Markku Hassinen
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Kari Grönman

Kokeen vastaava
toimitsija:

Janne Vuorinen

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

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen 18.8.2013 Virroilla. Jäljet
oli tehty Metsähallituksen ja Finnsila OYJ maille. Koe oli samalla yhdistyksen mestaruuskoe
VOI -luokassa, yhdistyksen mestaruuden voitti Middle Island's Baron Balefire. Kokeen
ylituomarina toimi Jukka Välitalo arvostellen VOI 25 - 31, muina tuomareina Kari Grönman
arvostellen VOI 13 - 18, Karla Sholman VOI 7 - 12, Ilkka Niemi AVO 1 - 6 ja Markku Hassinen
arvostellen VOI 19 - 24. Kokeen koevastaava Janne Vuorinen ammattitaitoisine
koetoimikuntineen olivat luoneet hienot puitteet mestaruuskokeelle. Jäljet oikean mittaisia,
pääosin piilomerkattuja muutamilla jäljillä liikaa tukimerkkejä. Opastuksen taso oli hyvä.
Aamun laukauksen sietotesti suoritettiin haulikolla, kaikki koirat läpäisivät. Sää oli koepäivänä
aurinkoinen, mutta kostea. Riistahavaintoina metsäkanalintuja sekä hirvieläinten jälkiä.

Koe päättyi klo:

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 3.8.2010 Rek. no FI49855/10
Nauruparran Wave Rider AVO 0
Eerika Korhonen ja Janne Tuovinen  

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Janne Tuovila
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjattuna edetään jäljelle. Heti 1-osuuden alussa
vasemmalta lähtee teeripoikue ja koiraa ei kiellosta huolimatta saada takaisin
jäljelle, 1-hukka. Osoitetaan uusi alku jota edetään parilla tarkistuslenkillä sitten
aina 1-kulmalle, josta lyhyellä tarkistuksella 2-osuudelle. Makaukselle pysähtyy,
mutta saisi olla kiinnostuneempi. 2-osuus hyvää jäljestystä noin puoliväliin.
Koira saa hajun riistasta ja laajoin lenkein saa sitten metson lentoon ja siitä 2-
hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota edetään ohi 2-kulman ja yli 2. osuuden
laajaan hakuun, mutta ohjaajan kehoitukset saavan koiran palaamaan takaisin
2:lle kulmalle ja siitä 3:lle osuudelle. Hyvää jäljestystä siitä sinne saakka, kun
tuoreet hirvenjäljet ylittävät verijäljen ja vievät koiran mukanaan 3:een hukkaan.
Tänään tuomari keskeyttää kokeen. Koira osoittaa välillä osaavansa jäljestää.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 30.6.2010 Rek. no FI44786/10
Redadict Cowboy with Boots AVO -
Salo Nina ja Vuorinen Janne  

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Janne Vuorinen
Woima kutsuttiin alkumakaukselle, joka nuuhkittiin. Sitten määrätietoisesti
jäljelle. Edettiin ohjaajan jarruttamana sopivaa vauhtia erinomaista jäljestystä 1.
kulmalle, joka ensin vähän oikaistiin, mentiin sitten seuraavaa osuutta
makaukselle, joka merkattiin erittäin selkeästi. Jatkettiin määrätietoisesti kulman
taakse, hukka. Palautuksen jälkeen taas hyvää jäljestystä 2. osuuden
puoliväliin, jossa poistuttiin vinosti jäljeltä, 2. hukka. Ohjaaja keskeytti kokeen.
Tultiin harjoitellen kaadolle.
 



Novascotiannoutaja, uros, s. 10.8.2010 Rek. no FI50852/10
Evessin Täysikuu AVO -
Häyrinen Kati & Veli-Matti  

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Kati Häyrinen
Lähtömakaus tutkitaan ja koira etenee ohjattuna jäljelle. Heti 1-osuuden alussa
käy nopeasti oikealle tarkistuksen ja siitä jatkaa hyvin. Osuuden puolivälissä
edetään pois vasemmalle jäljestä, josta ohjaajan usean kehoituksen jälkeen
saadaan kaartamaan takaisin päin. Koira etenee kuitenkin veriuran ylitse aina
1-hukkaan. Osoitetaan uusi alku, jota edetään hyvin jäljen molemmin puolin
tarkastellen aina 1-kulman läheisyyteen. Koira ohittaa vasemmalta kulman ja
makauksen edeten siitä 2-hukkaan. Osoitetaan uusi alku 2:lle osuudelle, jota
etenee välillä jäljen vasemmalla ja sitten oikealla tuulen mukaan, kunnes taas
kaartaa jäljeltä oikealle suoraviivaisesti, niin silloin ohjaaja keskeyttää tämän
koiran kokeen. Tane osoittaa kuitenkin kykyjä jäljestykseen. Ei kun harjoitusta
lisää.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.1.2010 Rek. no FI15305/10
Myrock ´s Thomas Stone AVO 3
Rivinoja Satu 22 pistettä

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Satu Rivinoja
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjattuna jäljelle. 1-osuus alkaa koiran
työskennellessä innolla ja aivan jäljen tuntumassa. Oikealla hirven jälkiura
kiinnostaa ja laajat hakulenkit sekä kehoitukset saavat koiran sieltä takaisin jo
kuljetulle jäljelle. Loppu 1-osuudesta hyvää jäljestystä lähelle 1-kulmaa. Taas
hajut vievät koiran, nyt vasemmalle jäljestä kauas 1-hukkaan asti. Osoitetaan 1-
makaukselta uusi alku, jota sitten edetään aukon yli metsän puolelle, jossa
paremmat hajut sitten vievät koiran taas kauas verijäljestä 2-hukkaan.
Osoitetaan uusi alku ja siitä edetään hyvää jäljestystä 1:llä laajalla
pyörähdyksellä lähelle 2-kulmaa ja 2-makausta. Koira ohittaa ne sisäkautta
oikaisten 3:lle osuudelle. 3:s osuus mennään vaihtelevasti edeten noin 20m
päähän kaadosta ja siitä hajut vievät sen laajaan hakulenkkiin kaadon ympärille.
Viimein kaadon viejän jäljet tuovat sen kaadolle. Sorkasta on kiinnostunut.
Vauhtia pois ja harjoitusta jäljellä sekä makauksilla jatkossa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 16.3.2011 Rek. no FI26127/11
Redadict Mud Magnet AVO 3
Rantanen Sanna 25 pistettä

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Sanna Rantanen
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira kutsutaan lähtömakaukselle, josta on kiinnostunut. Ohjattuna edetään
1:lle osuudelle. 1:llä osuudella koira tekee useita lyhyitä tarkistuksia jäljen
molemmin puolin. Ennen kulmaa mennään vasemmalle jäljestä ja siitä 2:en
osuuden ylitse pitkälle. Ohjaajan usean kehoituksen avulla saadaan koira
kaartamaan sieltä 2:lle osuudelle alkuosalle. 1-kulma ja makaus ohitetaan. Heti
taas mennään oikealta sivulle aina 1-hukkaan asti. Osoitetaan uusi alku, jota
etenee hyvin hiukan matkaa, kunnes vasemmalla sorkkaura kiinnostaa ja
ohjaajan kiellon sekä kehoituksen jälkeen edetään takaisin verijäljen tuntumaan.
Laajat kaarrokset ja lenkit vievät ohi 2-kulman ja 2-makauksen 3:lle osuudelle.
3:s osuus aiheuttaa laajoja hakulenkkejä sekä koiraa joudutaan kehoittamaan.
Aivan loppuosalla mennään verijäljen tuntumassa lähelle kaatoa, josta koira saa



jo kaukaa hajun ja kiertää sille sivusta. Sorkasta on kiinnostunut ja innostunut.
Lisää harjoitusta kaipaava nuori koira.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 30.9.2012 Rek. no FI55225/12
Redadict Guilty Bullet AVO 3
Kallio Sirpa 28 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Sirpa Kallio
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Siiri nuuhkii alkumakauksen ja lähtee innokkaasti jäljelle. Edetään kaikki
osuudet sopivaa vauhtia aivan jäljen päällä paitsi toisen osuuden lopussa
tehdään laajahko kaarros jäljen sivuun. Molemmat makaukset merkataan
selkeästi, mutta molemmilta kulmilta jatketaan suoraan yli melko
määrätietoisesti. Näistä kaksi hukkaa. Kaato kiinnostaa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 8.5.2009 Rek. no FI29742/09
Kitimat Redchief AVO 2
Kallio Minna 37 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Minna Kallio
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Nuuhkittuaan alkumakauksen Retu jäljestää tarkasti. Ohjaaja jarruttaa vauhdin
sopivaksi. 1. kulma ensin tarkasti, makaus merkataan, mutta lähdetään vielä
pitkälle kaarrokselle kulman taakse, jossa pysähdytään kolmesti. Jatketaan
ohjaajan oikea-aikaisella kehotuksella joka kerta. Tullaan takaisin kulmalle ja
jatketaan jäljestystä. Toinenkin makaus merkataan selkeästi, kulmalla aivan
pieni suunnan tarkistus. Vähän ennen kaatoa siirrytään hieman jäljen sivuun,
tullaan kaadon ohi ja jäljestetään jalanjälkiä tietä kohti määrätietoisesti.
Palautetaan puhtaalle jäljelle, tullen kaadolle, joka kiinnostaa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.12.2008 Rek. no FIN63077/08
Redadict Dandy Duck AVO 2
Nurmikivi Annina 37 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Annina Nurmikivi
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Myrkky nuuhkii alkumakauksen ja lähtee maavainuisesti jäljelle. Aluksi vauhti on
rauhallinen. Ohjaajan narunkäyttö on erinomaista eikä koiralle tule turhaa
jarrutusta eikä pysähdyksiä. Pian vauhti nopeutuu sopivaksi ja juuri ennen
kaatoa jopa reippaaksi. Kaikki osuudet edetään tarkasti ja varmasti jäljellä,
mutta ensimmäisen osuuden puolivälissä jälki ylittää pienen hakkuuaukon.
Myrkky lähtee kiertämään sitä, jäljeltä ei tarvitse poistua kauas. Se kääntyy
puolivälistä takaisin ja pysähtelee. Ohjaaja kehottaa oikea-aikaisesti. Myrkky
tuntuu tietävän, että hakkuuaukiolle pitäisi mennä, se ei mene ja tuomitaan
hukka. Ensimmäinen makaus ylitetään, toinen merkataan selkeästi. Molemmille
kulmilla aivan pieni suunnantarkistus. Myrkky jää kaadolle ja ottaa sen lopulta
suuhunsa.
 



Novascotiannoutaja, narttu, s. 25.3.2007 Rek. no FIN26614/07
Kitimat Ingrid Marie AVO 1
Pitkluoto Jaana 43 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Jaana Pitkluoto
   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
Omppu nuuhkii alkumakauksen ja lähtee itsenäisesti jäljelle. Edetään sopivan
rauhallista vauhtia maavainuisesti tarkasti jäljellä. Kaikkien osuuksien lopussa
tarkastellen hajuja jäljen sivussa välillä pysähtyen, jolloin kehotetaan oikea-
aikaisesti. 1. kulmalla makaus kierretään aivan vierestä ja ylitetään makaus
lähdettäessä seuraavalle osuudelle, mutta ei merkata sitä. 2. Kulmalla makaus
merkataan selkeästi, minkä jälkeen pieni suunnan tarkistus kulman takana.
Kaadolle tultiin jäljen sivusta, jossa oltiin tutkimassa muita metsän hajuja.
Omppu jäi kaadolle ja se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.5.2011 Rek. no FI41884/11
Tollerbay Tycoon by Quinn AVO 1
Koivula Tiina 48 pistettä

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Tiina Koivula
   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
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjataan jäljelle. Koira aloittaa tarkan innokkaan
etenevän jäljestyksen, jolla edetään 1-osuus vain pienin poikkeamin 1-kulmalle,
josta tarkasti 2:lle osuudelle. 1-makaus osoitetaan mallikkaasti. 2-osuus jatkuu
jäljellä edeten aina 1-ojalle. Ojan luona haetaan lyhyin pistoin jäljen jatkoa.
Jatkaa kuitenkin hyvin siitä ja vielä käy lyhyesti oikealle sivulle, sieltä pikaisesti
jäljelle takaisin. 2-kulma tarkasti ja 2-makaus osoitetaan. 3:lla osuudella käy
uralla lyhyen tarkistuksen ja loppuosa edetään tuulen mukaan lyhyin
tarkistuksin aina kaadolle saakka. Sorkkaa jää nuuhkimaan. Erinomainen
lupaava jäjestäjä. Ohjataan tänään maastoon sopivalla vauhdilla.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 28.2.2009 Rek. no FI21742/09
Siipiveikon Riekonriistäjä AVO 1
Raatikainen Reeta 49 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Reeta Raatikainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Rigo nuuhkii alkumakauksen ja pyrkii ryntäämään innokkaasti jäljelle, mutta
ohjaaja vaatii nuuhkimaan jälkeä maasta. Jälkeä edetäänkin sitten maavainulla.
Ensimmäisellä ja viimeisellä osuudella edetään vähän matkaa jäljen vieressä
samalla vähäsen muita hajuja tutkien. Eteneminen ei kuitenkaan häiriinny.
Toisella osuudella havainnoidaan ilmavainulla ympäristöä, mutta sekään ei
vaikuta jäljestykseen.Molemmat kulmat tarkasti. Makaukset merkataan
pysähtymällä nuuhkimaan. Aivan täydellisessä merkkauksessa jälkimmäinen
pysähdys olisi saanut olla vähän pidempi. Rigo jää kaadolle ja ottaa sen lopulta
suuhunsa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.2.2011 Rek. no FI19799/11
Ainstainin Bios Kunnossa AVO 1



Kinnunen Hanna-Mari 49 pistettä

Tuomari: Markku Hassinen, ohjaaja Hanna-Mari Kinnunen
   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
Lähtömakaus tutkitaan hyvin ja koira ohjataan jäljelle. Koira aloittaa innokkaan
varman tarkan jäljestyksen edeten 1-osuuden loistavasti 1-kulmalle, joka
tarkasti. 1-makaus osoitetaan mallikkaasti. 2-osuus mennään jälkitarkasti
edeten aina 2:lle kulmalle jonka takana jälkinarun verran käy pikaisen
tarkistuksen ja 3:lle osuudelle. 2-makaus osoitetaan riittävästi. 3:lla osuudella
vain lyhyt sivutarkistus ennen kaatoa, josta saa muutama metri ennen
ilmavainun ja kaartaa sille. Sorkkaa jää nuolemaan. Erinomainen jäljestäjä
suoriutuu tänään innolla tehtävistään. Ohjataan maastoon sopivalla vauhdilla.
 

 

VOI-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.3.2010 Rek. no FI34343/10
Siipiveikon Pyhät Pyssyt VOI 3
Syrjä Sanna & Marko 23 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Sanna Syrja
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Nuutille näytetään lähtömakaus ja sen tutkittuaan ohjataan hyvin työtehtävään.
Alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään ilmavainua. 1. osuus
aaltoilevaa jäljestystä tehden parit pyörähdykset jäljen sivuun ja yksi laajempi
tarkastuspisto. Makuun tutkii hyvin. 1. kulma taustantarkistuksella. 2. osuus
alkua hyvin, mutta sitten häntä alkaa heilumaan ja lähdetään jäljeltä
määrätietoisesti 1. hukkaaan asti. Uusi yritys puhtaalta ja hyvin makuulle jonka
tutkii hyvin. Mutta sitten taas mennään, tuomitaan 2. hukka. Uusi yritys
puhtaalta ja 2:lle kulmalle hyvin. Siellä katko. Veretyksen lopusta rengastuksia
ja se teettää töitä, mutta selviää omatoimisesti. Uudelle osuudelle. 3. osuus
kuljetaan jäljen sivussa mutta tullaan sivusta makuulle joka tutkitaan hyvin.
Loppuosuus pientä aaltokuviota tehden. 3:s kulma pienellä
taustantarkastuksella. 4:s osuus aaltoillaan ja tehdään laajoja pistoja ja
pyörähdyksiä. Makuun tutkii hyvin. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa ja esitellään
ylpeänä ohjaajalle. Nuutti oli tietoinen missä jälki menee. Kokemuksen myötä
varmasti ylimääräiset lenkitykset jäävät pois ja jälkiuskollisuus varmentuu.
Jäljestää tämä VOI-luokan ensikertalainen kyllä osaa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.5.2011 Rek. no FI41883/11
Tollerbay Salamander by Quinn VOI 2
Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti 33 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Mikko Ahti
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Ohjaajaa esitarkastamalla tavalla hyvin liikkeelle alkumakaus nuuhkien. Maa-
sekä ilmavainuista jäljestystä pääosin hyvin edeten. Muutamia tarkistuslenkkejä
joista osa riistan jäljille. 1:n kulma tarkasti, katkokulma sinnikkkäästi hakien,
kolmas kulma pitkäksi ja lopulta paluuhukka. Makuista merkkaa 1:n, 2:n ja 4:en.



Kaadolle suoraan mitä jäädään nuuhkimaan. Tänään yhteistyö oli hyvää vaikka
koira pyörittikin ohjaajaa mukavasti.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 18.1.2011 Rek. no FI16760/11
Maplefox Dancing Duck VOI 2
Kylmälä Elina & Arto 36 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Elina Kylmälä
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Hyvin ohjattu lähtö alkumakaus nuuhkien. Sopivavauhtista jäljestystä mitä
häiritsi runsaat pienet ja isot tarkistuslenkit. 1. kulma tarkasti ja katkokulma
selviää lopulta sinnikkään hakemisen jälkeen. Ennen 3. kulmaa tarkistuslenkille
mikä päättyy kulmalle. 1. makuu vierestä ohi. 2. ja 3. makuu merkataan. 4.
menee tarkistuslenkin takia reilusti ohi. Välillä tarvitsee kehoituksia. Kaadolle
suoraan mitä jäädään nuuhkimaan paikoilleen. Runsaat tarkistuslenkit, osa
laajojakin, pudottavat palkintosijaa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 30.7.2011 Rek. no FI48070/11
Maplefox Crazy Catcher VOI 2
Aija Pekkanen & Sari Tihinen 37 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Aija Pekkanen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Heta tutkii lähtömakauksen ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa
miellyttävä vauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua.
Ensimmäinen ja toinen osuus hienoa jälkityötä jäljen päällä, tehden vain pari
todella pientä pyörähdystä jäljen ulkopuolelle. Kolmannen osuuden alussa tulee
eteen oja ja siinä Heta alkaa sukeltelemaan ja etsimään kiviä heitettäväksi.
Matka ei etene edes kehoituksista, tuomitaan ensimmäinen hukka. Uuden
työtehtävän muistutuksen jälkeen mennään loppuosuus ja neljäs osuus hyvin,
parin pyörähdyksen saattelemana kaadolle, joka kiinnostaa ja jäädään
tutkimaan sitä. Ensimmäinen kulma suunnan tarkistuksella. Toinen kulma, jolla
katko veretyksen lopusta hienolla kaarroksella uuden osuuden alkuun. Kolmas
kulma pienellä rengastuksella. Makauksista ensimmäinen ja neljäs hyvin
osoittaen ja toinen ja kolmas nuuhkaistaan vauhdista vauhtia hiljentämättä.
Hetan työskentely oli tänään hienoa ja se osoitti osaavansa työtehtävän erittäin
hienosti. Harmittava sukeltelutuokio katkaisi muuten hyvin aloitetun työpäivän.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.3.2008 Rek. no FIN21179/08
Waterfox Enzo VOI 1
Hyödynmaa Arto 40 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Arto Hyödynmaa
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Hyvä ohjaus jäljelle, koira aloittaa sekä maa-että ilmavainuisen jälkityön. Koira
jäljestää käyttäen melko laajaa hakukuviota, mutta etenee kuitenkin jäljen
suuntaisesti. Loppua kohden koira selkeästi väsyy ja jälkityö muuttuu
tarkemmaksi. 1. kulma jolla katko ensin veretyksen loppuun, sitten aluksi
rengastamalla ja lopuksi saappaan jälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. 2. kulma



tarkistuslenkillä, 3. jäljenmukaisesti. Makuista 3. merkataan pysähtymällä ja
nuuhkimalla, 1. ja 2. yli, 4. ohi. Kaadolle sivulta, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.4.2009 Rek. no FI31378/09
Tollerbay Romeo De Quiz VOI 1
Elli-Mari ja Hans Ekblad 40 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Elli-Mari Ekblad
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Nuuhkitaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Aloittaa etenevän maa- sekä
ilmavainuisen jäljestyksen, missä matkalla jonkun verran turhaa tarkistelua.
Katkokulma tehokkaasti yhdellä lenkillä. Toinen kulman tarkasti ja kolmas kulma
takakautta pienen pienellä lenkillä. Makuita ei merkkaa yhtään. Kaadolle
suoraan, mitä jäädään nuuhkimaan. Makuitten merkkaamattomuus himmentää
muutoin hyvää suoritusta.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.11.2008 Rek. no FIN60691/08
Jadored's Party Bean VOI 1
Mäkinen Maija 42 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Maija Mäkinen
   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
Diiva tutkii lähtömakauksen hyvin ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa
sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään maa-ja ilmavainua tilanteen mukaan
mikä on paras sen hetkiseen työtapahtumaan. Heti alkukrepityksen jälkeen
Diiva ”volttaa” melkein lähdölle takaisin rengastuksella, mutta sen jälkeen alkaa
pientä aaltokuviota käyttäen jäljestys koko 1. osuuden. 2:lla osuudella
työskentely on muuttunut jälkitarkaksi. Sama hieno työskentely jatkuu 3:lla
osuudella ja siellä tehdään vain yksi laajempi rengastus loppupuolella. 4:s
osuus myös hienosti. 1. kulma jolla katko oikaistaan uudelle osuudelle ei mennä
veretyksen loppuun. 2. kulma pienellä rengastuksella. 3. kulma tarkasti.
Makauksista 1. ja 3. osoitetaan hyvin. 2. ja 4. kävellään päältä yli, ei noteerata.
Kaadolle tullaan hieman sivusta ja se kiinnostaa ja jäädään sitä uteliaana
tutkimaan. Hieno suoritus Diivalta tänään. Pisteitä muuten niin mainiosta
työpäivästä tänään pudottaa 2 makuuta ja katkon oikaisu. Koirakon
työskentelyä oli ilo seurata. Hyvä Diiva :)
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.11.2010 Rek. no FI10423/11
Tollerbay Felix von Tistel VOI 1
Koto Ville-Pekka & Kati 42 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Ville-Pekka Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Felixille näytetään lähtömakaus ja sen tutkittuaan saatetaan hyvin tyätehtävään.
Ohjaaja jarruttaa koiran vauhdin hyvin alkaa sopivavauhtinen ilmavainuinen
jäljestys. Kaikki osuudet Felix etenee aaltokuviota tehden, välillä pienenpää ja
välillä laajempaa. Matkan aikana tehdään parit pyörähdykset jäljen sivuun ja
toisen osuuden alussa yhden laajemman pyörähdyksen. Ensimmäinen kulma,
jolla katko osoitetaan hienosti veretyksen lopussa irroittamalla krepi puusta ja



näyttämällä sitä metsäseurueelle, sekä syöden todistusaineisto. Parilla
rengastuksella ja jalanjälkiä tukena käyttäen jatkoon. Toinen ja kolmas kulma
pienellä taustan tarkistuksella. Makauksista toinen ja neljäs osoitetaan hyvin.
Ensimmäinen ja kolmas kävellään yli. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa, sekä
kannetaan ylpeästi tielle asti. Felix osoitti hyvää jäljestystä tänään ja annettu
työtehtävä selvisi iloisesti edeten kaadolle asti. Pisteitä pudottaa pienet
pyörähtelyt matkan aikana ja pari makausta, jotka jäi huomiotta. Hyvä Felix =)
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 7.11.2008 Rek. no FIN60694/08
Jadored's Mr Bean VOI 1
Vuoria Heidi 43 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Heidi Vuoria
   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) 5 pistettä
Papu tutkii lähtömakauksen hyvin ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa
ripeävauhtinen jäljestys jossa käytetään pääosin ilmavainua. Kaikki osuudet
edetään melko jälkitarkasti, tehden vain parit pikku pyörähdykset joka
osuudella. 1. kulma jolla katko veretyksen lopusta kahdella rengastuksella
jatkoon. 2. kulma taustan tarkastuksella ja 3. kulma tarkasti. Makauksista 1. ja
3. yli, ei noteerata. 2. ja 4. osoitetaan hyvin. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa ja
jäädään sitä ylpeänä esittelemään. Iloinen VOI-luokan ensikertalainen joka
selvästi nauttii jäljestystehtävästään ja selvitti sille annetun tehtävän helposti.
Vauhtia vähän pois niin tarkkuus varmasti lisääntyy. Tänään pisteitä pudottaa 2.
makuun merkkaamattomuus ja vauhdin hurmassa tulleet pyörähdykset matkan
aikana. Hyvä Papu :)
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.2.2005 Rek. no FIN16760/05
Tollerbay Zeke Ala Luca VOI 1
Seppäkoski Piia & Markus 44 pistettä

Tuomari: Karla Sohlman, ohjaaja Markus Seppäkoski
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Zeke aloittaa sydäntäsärkevän haukkumisen tieltä, kun metsäseurue ei tajua
lähteä liikkeelle. Alkumakauksella ääni hiljenee ja se tutkitaan erinomaisesti
kaapien. Ohjattuna liikkelle ja alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään
pääosin ilmavainua. Kaikkin osuudet Zeke kulkee jälkitarkasti, tehden vain
muutamat pikku pyörähdykset koko matkan aikana. Ensimmäinen kulma
pienellä taustan tarkistuksella. Toinen kulma, jolla katko, veretyksen lopusta
yhdellä kaarroksella uudelle osuudelle. Kolmas kulma pienellä rengastuksella.
Makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan, mutta valitettavasti aina
ylikävelyn jälkeen n. 4 metrin päähän nostamalla jalkaa. Ei noteeraa itse
makausta. Kolmannen menee ensin yli, mutta palaa osoittamaan sen
erinomaisesti. Kaadolle tullaan ja se tuodaan ohjaajalle. Hieno suoritus
veteraani papalta, sen perässä oli ilo kävellä. Zeke suoritti työtehtävän
kokemuksen tuomalla taidolla! Tänään pisteitä pudottaa kolmannen makuun
merkkaamattomuus. Hyvä Zeke-pappa =)
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45326/07
Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 44 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Kati Koto
   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
Innokkaasti vinkuen alkumakuulle mikä nuuhkitaan ja jäljelle. Etupäässä
ilmavainuista hyvin etenevää jäljestystä alusta loppuun. Kolmannella osuudella
kolmesta kohtaa lähteneet teeret eivät saaneet kuin pään vilkaisun. Makuista
1:nen ja 3:s yli. 2:n ja 4:s merkataan pysähtyen. 1. kulma tarkasti ja katkokulma
teettää töitä ja kuljetaan kertaalleen ylikin veretyksen jatkon. 3. kulma
pienenpienellä takalenkillä. Kaadolle suoraan, mitä jäädään nuuhkimaan.
Sopiva vauhti ja hyvä yhteistyö
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.8.2010 Rek. no FI53661/10
Arbetsviljans Havreflarn VOI 1
Lehtinen Tiina & Rajala Juha 44 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Tiina Lehtinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koiraa rauhoitellaan ennen alkumakuuta, jonka jälkeen ohjatusti jäljelle. Tästä
alkaa sekä maa-että ilmavainuinen jälkityö, joka etenee aaltoillen veriuran
päällä. Joka osuudella tehdään tarkistuksia jäljen sivulle, välillä melko
kaukanakin jäljestä mutta palataan aina itsenäisesti takaisin. 1. kulma, jolla
katko, ensin veretyksen loppuun,sitten rengastamalla uudelle osuudelle, 2.
kulma tarkasti, 3. lenkillä takaa. Makuista 1., 2. ja 4. merkataan hyvin
pysähtymällä ja nuuhkimalla, 3. ohi. Kaadolle suoraan, sorkan otti suuhunsa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 12.2.2005 Rek. no FIN16758/05
Tollerbay Great Esther VOI 1
Saimanen Iina ja Riku 44 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Iina Saimanen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira ohjataan huolellisesti jäljelle, jonka jälkeen alkaa todella verkkaisesti
etenevä täysin maavainuinen jälkityö. Koira tekee joka osuudella tarkistuksia
jäljen sivulle, palaten itsenäisesti takaisin. Toinen kulma, jolla katko veretyksen
loppuun ja kaartamalla, sekä tukeutumalla saappaanjälkiin uudelle osuudelle.
Toinen kulma jäljen mukaisesti, kolmas tarkistuslenkillä takaa. Makuista
ensimmäinen, toinen ja neljäs merkataan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla,
kolmas yli. Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 6.2.2004 Rek. no FIN15110/04
Damiikan Liviano VOI 1
Tiina Lehtinen ja Juha Rajala 45 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Tiina Lehtinen
   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
Ohjaajan hyvin näyttämän lähdön jälkeen innokkaasti liikkeelle. Iloista maa-
sekä ilmavainuista jäljestystä alusta loppuun. Ensimmäisellä osuudella intoa
riittää tarkistuslenkkeihinkin. Ensimmäinen kulma, missä katko yhdellä laajalla



lenkillä vaivatta jatkoon. Toinen kulma takakautta pikkulenkillä ja kolmas kulma
tarkasti. Ensimmäinen makuu oh, toisella pysähdytään pikaisesti ja nuuhkitaan.
Kolmas makuu ilmeisesti ohi. Neljäs makuu merkataan. Kaadolle suoraan, jota
nuuhkitaan kiinnostuneesti. Mallikelpoinen suoritusveteraanilta. Hyvässä
yhteistyössä tehty suoritus.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.6.2011 Rek. no FI40651/11
Siipiveikon Viis Voimasta VOI 1
Lukkala Sara 45 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Pete Lukkala
   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 tutkii alkumakuun ja tästä ohjatusti jälkityöhön. Koira aloittaa itsenäisen
maavainuisen maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön. Edetään veriuralla
tai sen välittömässä läheisyydessä. Joka osuudella pari pientä pistoa sorkan
jäljille, joilta itsenäisesti takaisin. 1. kulma jolla katko rengastaen uudelle
osuudelle, 2. kulma lenkillä takaa, 3. jäljenmukaisesti. Makuista 1., 2. ja 3.
merkataaan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, 4. ohi. Kaadolle ilmavainulla,
sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 19.2.2004 Rek. no FIN22336/04
Arcticfox´s Carol VOI 1
Suominen-Ahti Rea 46 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, ohjaaja Mikko Ahti
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Hyvin nuuhkittu ohjattu lähtö. Muutamalla pienellä tarkistuslenkillä höystetty
sujuva jäljestys alusta loppuun. Käytetään sekä maa-että ilmavainua.
Katkokulmalla havaitaan veretyksen loppu ja jatkoon saapasjälkeä myöten.
2:nen ja 3:s kulma tarkasti jäljen mukaan. 1:nen ja 4:s makaus mennään yli
vauhdista napaten. 2:nen ja 3:s nuuhkitaan pysähtyen ja katsoen taakse lupaa
kysyen jatkoon. Kaadolle pienellä kaarroksella jota jäädään nuuhkimaan
paikalleen. Hyvässä yhteistyössä tapahtunut suoritus.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.2.2011 Rek. no FI19801/11
Ainstainin Bildi Tehty VOI 1
Jalonen Riitta 46 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Riitta Jalonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Huolellinen ohjaus jäljelle, tästä alkaa reippaasti etenevä maavainuinen
jälkitarkka jäljestys, lukuunottamatta paria pientä pistoa jäljen sivulle. Toinen
kulma, jolla katk, ensin vertyksen loppuun, sitten kaartamalla ja tukeutumalla
saappaanjälkiin uudelle osuudelle. Muut kulmat tarkasti. Makuista toinen ja
kolmas merkataan pysähtymällä ja nuuhkimalla. Ensimmäinen ja neljäs yli.
Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 11.12.2011 Rek. no FI14336/12



Middle Island's Baron Balefire VOI 1
Saimanen Eija 47 pistettä

Tuomari: Jukka Välitalo, 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
Hyvin ohjatun alun jälkeen ohjaaja säätää vauhdin juuri sopivaksi. Maa-sekä
ilmavainuisesti alusta loppuun hyvin etenevästi vain parilla mainittavalla
tarkistuspyörähdyksellä. 1. kulma tarkasti ja katkokulma parilla laajalla lenkillä.
3. kulma takakautta 20m lenkillä. Makuut merkataan kaikki pysähtyen,
nuuhkaisten ja jatkaen. Heti 1. osuuden alussa hetki ihmetellään tuomaria ja
opasta käyden moikkaamassa. Kaadolle suoraan mitä jäädään nuolemaan ja
nuuhkimaan. Erinomainen suoritus hyvässä yhteistyössä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 11.10.2006 Rek. no FIN10150/07
Siipiveikon Sannisyyshehku VOI 1
Pekkanen Mervi 48 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Mervi Pekkanen
   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
Koiraa rauhoitellaan ennen alkumakuuta, jonka jälkeen ohjatusti jäljelle. Koira
aloittaa jälkitarkan, itsenäisen pääasiassa ilmavainuisen jälkityön, joka etenee
maastoon sopivaa vauhtia. 2. kulma jolla katko, oikaistaan oletetun kulman
kohdalta uudelle osuudelle. Muut kulmat jäljen mukaisesti. Hieman ennen
kolmatta kulmaa lentoon lähtenyt koppelo kiinnittää koiran huomion, mutta
ohjaajan oikea-aikainen kehoitus palauttaa koiran jälkityöhän. Kaikki makuut
merkataan erinomaisesti pysähtyen ja nuuhkien. Kaadolle suoraan, sorkan otti
suuhun.
 


