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MEJÄ-kokeen tulokset
4.8.2019 Virrat

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry
Kokeen ylituomari: Kari Grönman
Muut tuomarit: Rauno Koskinen

Timo Saario
Mikko Ahti

Kokeen vastaava
toimitsija:

Janne Vuorinen

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

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen 4.8.2019 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 Kari Grönman, Porista arvostellen koirat VOI 18-24, muina
tuomareina toimivat Rauno Koskinen Turengista arvostellen koirat VOI 6-11, Mikko Ahti,
Vartsalasta arvostellen koirat VOI 12-17 sekä Timo Saario Lokalahdelta arvostellen koirat
AVO 1-5.
Kokeen vastaava koetoitoimitsija Janne Vuorinen ammattitaitoisine koetoimikuntineen olivat
luoneet hienot puitteet mestaruuskokeelle. Jäljet olivat oikean mittaisia, hyvin maastoon
sijoitettuja ja sääntöjen mukaisia sekä pääosin piilomerkattuja. Opastuksen taso oli
erinomainen. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja koeaamuksi sulatettuja peuransorkkia.
Laukauksensietotesti suoritettiin haulikolla ja kaikki koirat läpäisivät testin. Tunnistusmerkinnät
tarkastettiin pistokokein.
Sää oli koepäivänä puolipilvinen. Riistahavaintoina hirvi sekä metsäkanalintuja lisäksi jäljillä
todettiin runsaasti hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Koe päättyi klo.

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.2.2015 Rek. no FI21573/15
Myrock´s Superman Returns AVO 3
Rivinoja Satu 25 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Satu
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 2 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koira ohjatusti jäljelle, jota edetään maastoon sopivaa vauhtia pääosin
ilmavainulla. Ensimmäisellä osuudella yksi suurempi ja pari pienempää
pyörähdystä jäljen sivulle, joilta kehoituksin takaisin. Toinen osuus jäljen
mukaan. Kolmannella osuudella harhaudutaan riistan jäljille kahdesti, joilta ei
kummaltakaan edes kehoituksilla jatkoon, molemmilta hukat. Ensimmäinen
kulma tarkkaan ja toinen kulma jäljen mukaan. Makaukset merkitään pysähtyen
ja nuuhkien. Kaadolle suoraan ja sorkka nuuhkitaan. Hyvä jälkipari, jonka
palkintosijat ja pisteet noudesvat lisäharjoituksella.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.1.2018 Rek. no FI16606/18
Magicfox´s Amarone AVO 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 42 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Hanna
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
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   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira ohjatusti jäljelle, jota kuljetaan maastoon sopivaa vauhtia pääosin
ilmvainulla. Ensimmäisellä osuudella harhaudutaan riistan jäljille kahdesti, joilta
lukuisin kehoituksin takaisin työhön. Toinen osuus aaltoillen jäljen päällä ja
kolmas osuus jäljen mukaan. Ensimmäinen kulma tarkasti, mutta makuun yli
kävellään. Toinen kulma takaa lenkillä, makuu hyvin merkaten. Kaadolle
suoraan ja sorkkaa nuuhkitaan. Hyvä jälkipari, jota tuuli kuljetti jäljen sivuille.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.8.2015 Rek. no FI46439/15
Siipiveikon Vahva Vainu AVO 1
Hämäläinen Riitta 48 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Tiina
   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
Koira ohjatusti jäljelle. Alkaa reipasvauhtinen maavainuinen jäljestys. Kaikki
osuudet kuljetaan jäljen päällä tai se valittömässä tuntumassa. Toisella
osuudella pienen pieni pyörähdys. Makaukset merkataan pysähyen nuuhkien ja
jalkaa nostaen. Ensimmäinen kulma tarkkaan, toinen laajalla lenkillä kulman
takaa. Kaadolle tullaan suoraan ja sorkkaa nuuhkitaan ja otetaan suuhun. Hyvä
ja äänetön jälkipari.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 17.9.2016 Rek. no FI18848/17
Wizard vom Lech-Toller Nest AVO 1
Nurmikivi Annina 48 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Anniina
   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
Koira ohjatusti jäljelle, jota edetään vauhdikkaasti maavainulla. Toisella ja
kolmannella osuudella pienet poikkeamat jäljeltä, muuten jäljen päällä.
Ensimmäinen kulma tarkkaan, makuu jää merkkaamatta. Toinen kulma myös
tarkkaan ja makuu hyvin merkaten. Kaadolle tullaan suoraan ja sorkan ottaa
suuhunsa. Hyvää jäljestystä tekevä pari.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.3.2014 Rek. no FI22261/14
Luhtajoen Etevä Erika AVO 1
Hakkala Krista 49 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Krista
   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
Koira kuopii alkumakuun, josta ohjatusti mukava vauhtiseen jälkityöhön jota
tehdään maavainuisesti. Kaikki osuudet kuljetaan jälkitarkasti, vain kolmannella
osuudella laaja lenkki hirvenjäljille. Kulmat mennään tarkasti ja makuille
pysähdytään kuopimaan. Hieno ja äänetön jälkipari, joka teki tänään
erinomaisen jäljestyksen.
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VOI-koirat

Karkeakarvainen mäyräkoira, uros, s. 26.4.2017 Rek. no FI29739/17
Kassu VOI 0
Pystylä Laura & Mika  

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Laura
Koiralle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. Verijälkeä seurataan
pääosin jälkitarkasti, edeten maastoon sopivaa vauhtia. Ajoittain suopursut
peittävät pienen koiran sisäänsä, mutta jäljestys jatkuu. Jäljen alussa tulee
vastaan oja, jota on myös hirvi tallustellut ja koira seuraa sorkan jälkeä
ensimmäiseen hukkaan asti. Ensimmäinen kulma on katkokulma ja se
selvitetään jäljentekijöiden jalanjälkiin tukeutuen. Toisella osuudella ensin
viereisestä ojasta juomaan, jonka jälkeen jatkaa riistan jälkiä toiseen hukkaan.
Toinen kulma ok. Kolmannen osuuden loppupuolella tutkiskellaan taas sorkan
jälkiä, mutta matka jatkuu vielä hetken, kunnes ajaudutaan taas sivuun ja koe
keskeytyy kolmanteen hukkaan. Tässä vaiheessa jäljestysaikaakin oli jo lähes
45 min. Makauksilla nyökättiin nopeasti kahdella, yksi ok merkaten. Tänään
aikaa ja mielenkiintoa kului liikaa sorkanjälkien tutkiskelussa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.8.2017 Rek. no FI45411/17
Rialthing Too Much Power VOI 2
Honkala Outi 37 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Kimmo
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääosin ilmavainulla ja edetään
jarrutettuna sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa.
Ensimmäisellä osuudella sattuu työtapaturma, jonka aiheuttaa tuoreet
sorkanjäljet, tastä hukka. Makauksista kolme merkataan hienosti ja yksi
ohitetaan. Ensimmäinen kulma, jolla katko oikaistaan hieman, kun tuuli tuo
uuden osuuden hajun kuonoon. Toinen ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti.
Kaadolle suoraan, se kiinnosti. Mallikas suoritus VOI-luokan ensi kertalaiselta,
jossa palkintosijaa laskee hukka.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.6.2018 Rek. no FI41957/18
Arbetsviljans Kokostopp VOI 1
Lehtinen Tiina & Rajala Juha 40 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Tiina Lehtinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 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
Koira tutkii alkumakauksen ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan
jälkitarkasti, edeten ripeää vauhtia. Makauksista merkataan kolme.
Ensimmäisellä kulmalla ollut katko teettää paljon töitä ja vaatii ohjaajan
kehoituksen. Lopulta koira kokoaa itsensä ja seuraa jäljentekijän jalanjälkiä
uudelle osuudelle. Toinen kulma jälkitarkasti. Kolmas kulma 10 m. lenkillä.
Kaadolle suoraan ja jäädään sorkkaa tutkimaan. Tänään pisteitä vähennetään
yhdn makauksen ja kulmatyöskentelyn lisäksi kolme kertaa tapahtuneesta
koiran työskentelyn pysähtymisestä, josta etenevyys ja koiran itsenäinen
työskentely hieman kärsii. Nuori koira tarvitsee vielä lisää itseluottamusta sekä
kokemusta katkokulmatyöskentelyyn.
 



1.9.2021 4.8.2019

https://1578867.167.directo.fi/@Bin/df172192bab7bd503bcceee840a48761/1630484151/text/html/1760034/MEJA_4.8.2019.html 4/8

Novascotiannoutaja, uros, s. 7.3.2014 Rek. no FI22262/14
Luhtajoen Komia Kullervo VOI 1
Nina Salo & Janne Vuorinen 41 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Janne Vuorinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän
jälkityöskentelyn. Koko matka jälkitarkasti, paitsi viimeisen osuuden alussa
lenkki sivuun. Makauksista koira merkkaa ensimmäisen pitkään kuopien, mutta
muilla vain nopea nyökkäys vauhdin hidastumatta. Ensimmäisellä kulmalla ollut
katko selviää vaivattomasti jäljentekijöiden jalanjälkiin tukeutuen. Toisella
kulmalla pieni lenkki ja kolmannella hieman isompi lenkki. Kaadolle suoraan ja
sorkkaa jäädään tutkimaan. Tänään erinomaista jäljestämistä, mutta pisteitä
vähennetään kulmilta ja makauksilta.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 8.4.2017 Rek. no FI39547/17
Hillitön Ilosilmä VOI 1
Kuorelahti Matti & Heli 43 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Matti
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 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
Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään
reipasta vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa, tehden
tarkasteluita jokaisella osuudella. Neljännellä osuudella kaksi laajempaa
tarkistusta. Makauksista kaksi merkataan ja yksi vauhdista nuuhkaisten ja yksi
ohitetaan. Ensimmäinen kulma, jolla katko ilmavainun avulla jatkoon. Toinen
kulma pienellä lenkillä ja kolmas kulma laajalla rengastuksella. Kaadolla
veriuraa pitkin, se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.7.2012 Rek. no FI46439/12
Höpöhännän Hulvattoman Hassu VOI 1
Koski Anna & Mikko 43 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Anna
   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
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään
sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa, vain muutama
mainittava poikkeama. Ensimmäinen kulma lähes jäljen mukaisesti. Toinen
kulma, jolla katko selviää rengastusten jälkeen. Kolmas kulma oikaistaan parilla
metrillä. Makauksista ensimmäinen merkataan, muut kävellään yli vauhtia
hidastaen. Kaadolle suoraan, se kiinnosti, Muutoin hienoa jälkityötä himmentää
makausten merkkaamattomuus.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 21.2.2012 Rek. no FI21698/12
Magicfox´s Malvira VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 44 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Jarno
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
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   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira tutkii lähtömakuun, josta huolellisesti ohjattuna krepityksen matkan. Koira
aloitta pääosin maavainuisen maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön.
Koira etenee koko jäljestyksen ajan veriuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Toinen kulma, jolla katko, aiheuttaa runsaasti töitä, mutta lopulta
uusi suunta löytyy. Muut kulmat jäljen mukaisesti. Makuista koira osoittaa
pysähtyen ensimmäisen, toinen ohitetaan, kolmas ja neljäs nuuhkaistaan
vauhdista. Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 1.1.2017 Rek. no FI14783/17
Middle Island´s Earlybird Elisha VOI 1
Saimanen Eija 45 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Eija
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koiralle osoitetaan lähtömakaus, jonka se tutkii. Tästä alkaa leppoisaa
kävelyvauhtia etenevä pääosin maavainuinen jälkityö. Koira etenee veriuralla tai
sen välittömässä läheisyydessä, tehden pari tarkistusta jäljen sivulle, palaten
itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Kertaalleen koira pysähtyy jäljen päälle, mutta
jatkaa ohjaajan kehoituksella. Katkokulma selviää mallikkaasti rengastamalla,
toinen kulma lenkillä takaa, kolmas tarkasti. Makuista koira osoittaa
erinomaisesti kolme ensimmäistä, neljäs nopeasti pysähtyen. Kaadolle suoraan,
sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 29.9.2014 Rek. no FI51845/14
Reponi Syysunelma VOI 1
Tetri Riikka 46 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Riikka
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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 ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään
sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen tuntumassa, lukuunottamatta
muutamaa tarkistusta jäljen sivulla. Kolmannen osuuden lopussa tarvitaan myös
muutama kehoitus, jotta jälkityö jatkuu. Makauksista kolme merkataan ja yksi
ohitetaan. Ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää ihmisjälkiin tukeutuen.
Toinen ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti. Kaadolle veriuraa, se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI27269/14
Hillitön Tulenleikki VOI 1
Turpeenoja Mari & Vesa 46 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Vesa
   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 tutkii lähtömakuun, josta hyvin pidätellen jäljelle. Tästä alkaa mukavaa
kävelyvauhtia etenevä sekä maa- että ilmavainuinen jälkityö. Koira etenee
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veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä, tehden kolme reilumpaa
tarkistusta jäljen sivulle, palaten kahdelta itsenäisesti ja kerran ohjaajan
kehoituksella. Ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää jalanjälkiin tukeutuen
uudelle osuudelle. Toinen kulma jäljen mukaisesti, kolmas lenkillä takaa.
Makauksista koira osoittaa erinomaisesti toisen ja neljännen. Ensimmäinen ja
kolmas pysähdytään nopeasti. Kaadolle suoraan, sorkan otti suuhunsa.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 26.3.2014 Rek. no FI24588/14
Kotilinnun Jalokivi VOI 1
Välimäki Pirjo 47 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Ari Välimäki
   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 tutkii alkumakauksen ja innostetaan jälkityöhön, jossa verijälkeä
seurataan jälkitarkasti, edeten maastoon sopivaksi jarrutettua vauhtia. Toisella
kulmalla oleva katko selviää osin jäljentekijän jalanjälkiin tukeutuen, osin
hakemalla. Muut kulmat ok, pienellä suunnantarkistuksella. Makauksista
merkataan kaksi hienosti, yksi niukasti nyökäten(pysähdyksen olisi toivonut
olevan selvemmän) ja yksi makaus ylitettiin sitä noteeraamatta. Kaadolle
suoraan ja sorkka napattiin suuhun. Erinomainen jäljestämissuoritus, josta
pisteitä vähennettiin kahdelta makaukselta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 14.7.2014 Rek. no FI44522/14
Tollerbay Dallas Texas VOI 1
Koto Kati 47 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Kati Koto
   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 huolellisesti ohjattuna jälkityöhön. Koira etenee pääosin maavainulla,
maastoon sopivaa vauhtia. Edetään veriuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää rengastamalla, muut
kulmat jäljen mukaisesti. Makuista koira osoittaa huvin ensimmäisen ja
kolmannen, toisen ohittaa, neljännen pyhähtyen nopeasti. Kaadolle suoraan,
sorkan otti suuhunsa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.7.2016 Rek. no FI41430/16
Evessin Trappist VOI 1
Heldoorn Auli 47 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Auli
   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 ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään
miellyttävää vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Makauksista kolme merkataan hyvin ja yksi ylitetään vauhtia
hidastaen. Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää ilmavainulla. Toinen kulma
jäljen mukaisesti ja kolmas kulma laajalla rengastuksella. Kaadolle suoraan, se
kiinnosti. Lähes täydellisessa suorituksessa pistevähennykset makaukselta ja
kulmalta.
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Novascotiannoutaja, narttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 1
Taskinen Tuula 47 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Juha
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira hyvin ohjattuna krepityksen matkan. Koira aloittaa sekä maa- että
ilmavainuisen maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön. Koira etenee
veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä, tehden vain yhden tarkistuksen
jäljen sivulle, palaten itsenäisesti takaisin jälkityöhön. Ensimmäinen kulma, jolla
katko, selviää jalanjälkiin tukeutuen uudelle osudelle. Muut kulmat
jäljenmukaisesti. Makauksista koira osoittaa ensimmäisen hyvin, muut nopeasti
pysähtymällä. Kaadolle suoraan, sorkan otti suuhunsa.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 6.11.2016 Rek. no FI54523/16
Misty Bay´s Hunting Queen VOI 1
Välimäki Pirjo 48 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Ari Välimäki
   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
Koiralle näytetään alkumakaus ja kannustetaan jäljelle. Työskentely on koko
jäljen ajan maavainuista ja jälkitarkkaa. Ohjaaja jarruttaa vauhdin maastoon
sopivaksi. Kaikki makaukset merkataan esimerkillisesti. Ensimmäisella kulmalla
ollut katko selviää nopeasti hakemalla uuden osuuden alku. Toinen kulma
jälkitarkasti. Hieman ennen kolmatta kulmaa pari lyhyttä ja yksi hieman pidempi
tarkastuspisto jäljen sivuun ja itse kulmalta hieman yli, ennen uudella osuudelle
siirtymistä. Näistä tämän päiväiset pistevähennykset. Kaadolta saa ilmavainun
sorkasta ja tulee kaadolle sivusta ja nappaa sorkan suuhunsa. Erinomainen
jäljestys. Kokenut ohjaaja luotti sataprosenttisesti koiraansa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.1.2014 Rek. no FI17582/14
Middle Island´s Cheery Combo VOI 1
Saimanen Eija & Iina 48 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Eija
   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
Huolellinen ohjattu lähtö. Koira aloittaa pääosin maavainuisen maastoon
sopivaa vauhtia etenevän jälkityön. Koira etenee veriuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä koko jäljestyksen ajan. Toinen kulma, jolla katko, selviää ensin
rengastaen ja lopuksi jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. Muut kulmat
tarkasti. Makuista koira osoittaa ensimmäisen, toisen ja neljännen. Kolmannen
ylittää. Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

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

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Sanna
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
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   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira kuopii ja tutkii alkumakauksen ja ohjataan jälkityöhön. Verijälkeä
seurataan jälkitarkasti koko jäljen ajan, edeten maastoon sopivaa vauhtia. Koira
merkkaa kaikki makaukset esimerkillisesti. Ensimmäinen kulma jälkitarkasti.
Toisella kulmalla ollut katko selviää vaivatta. Kolmannelle kulmalla tuuli osuu
aukeammalla maastonkohdalla olleeseen kulmaan ja painaa hajuja
kauemmaksi ja koira tekee tässä kohtaa pari lenkkiä, josta tämänpäiväiset
pistevähennykset. Kaadolla sorkkaa ensin nuuhkitaan ja sitten napataan
suuhun erinomaisen jäljestyksen päätteeksi. Kokenut ohjaaja luotti
sataprosenttisesti koiraansa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45326/07
Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 49 pistettä

Tuomari: Kari Grönman, ohjaaja Kati
   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
Koira tutkii lähtömakuun, josta hyvin ohjattuna jälkityöhön. Koira aloittaa
maavainuisen, maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön. Koira etenee koko
jäljestyksen ajan veriuralla. Ensimmäinen kulma, jolla katko, selviää aluksi
kaartamalla ja lopuksi jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. Toinen kulma
jäljen mukaisesti, kolmas lenkillä takaa. Makuut koira osoittaa kaikki
erinomaisesti. Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 19.7.2014 Rek. no FI43922/14
Saskian Åi Odessa VOI 1
Pajunen Pirjo 50 pistettä

Tuomari: Rauno Koskinen, ohjaaja Pirjo
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa
vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla tai sen välittömässä tuntumassa.
Ensimmäinen ja kolmas kulma pienellä takalenkillä. Toinen kulma, jolla katko
selviää rengastuslenkillä. Kaadolle veriuraa myöten ja se kiinnosti.
 


