
MEJÄ-kokeen tulokset
7.8.2022 Keuruu

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry
Kokeen ylituomari: Tuija Sällylä
Muut tuomarit: Johanna Nerdrum

Mikko Ahti
Timo Saario
Minna Vornanen

Kokeen vastaava
toimitsija:

Tiina Lehtinen

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto
Kokeen emäntä:
Sää: Poutainen ja tuulinen

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. Järjesti MEJÄ-kokeen Keuruulla. Maastot oli saatu käyttöön
Murtomäkiyhtymältä, Varuskunnan Eränkävijöiltä, Kalikan Erältä, sekä Metsägroupilta.
Kokeen keskuspaikkana toimi Keurusselän liikuntapuisto ja sen Töyssytupa- sekä Sompala-
rakennukset. Kokeen ylituomarina toimi Tuija Sällylä, Turusta, arvostellen jäljet VOI25-31.
Muina tuomareina Johanna Nerdrum, Turusta (AVO1-6), Minna Vornanen, Lahdesta (AVO7 ja
VOI8-12), Timo Saario, Lokalahdelta (VOI19-24), sekä Mikko Ahti, Vartsalasta (VOI13-18).
Koearvostelijana toimi Marko Juntti Kauhavalta, joka suoritti arvostelun hyväksytysti.. Kokeen
vastaavana koetoimitsijana toimi Tiina Lehtinen, joka koetoimikuntineen suoriutui tehtävistään
erinomaisesti. Laukauksensietotesti suoritettiin 9mm starttipistoolilla ja kaikki koirat läpäisivät.
Maastot olivat koemuotoon soveltuvat ja jäljet sääntöjen mukaisia. Opastuksen taso oli hyvää.
Kaatoina käytettiin koeaamuksi sulatettuja hirvensorkkia. Riistahavaintoina metsäkanalintuja.
Kokeessa ratkaistiin Novascotiannoutajien rotumestaruus, ja mestariksi jäljesti Tollerbay
Dallas Texas. Koe päättyi klo.

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 7.7.2021 Rek. no FI51325/21
Keijokoski AVO 3
Koski Anna 24 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Anna Koski
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 2 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koira ohjataan huolellisesti jäljelle ja aloittaa rauhallista vauhtia etenevän maa-
ja ilmavainuisen jäljestyksen aaltoillen jäljen molemmin puolin. Ensimmäisellä
suoralla jäädään kahdesti pyörimään paikalla niin kauan, että siitä tuomitaan
kaksi hukkaa. Ensimmäisellä kulmalla koira tekee pari suunnantarkistuslenkkiä
ennen kuin uusi suunta löytyy, makaus merkittiin. Toisella osuudella paljon
pieniä tarkastuspyörähdyksiä. Toinen kulma löytyy ja uusi suunta selviää narun
mittaisella lenkillä. Makaus merkattiin hyvin. Kolmannella suoralla
työskentelyvarmuus paranee koko ajan, tällä suoralla vain pari tarkistusta. Tulee
kaadolle suoraan ja on siitä kiinnostunut.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 26.9.2020 Rek. no FI53021/20
Redsox´s Ride The Lightning AVO 3
Linna-Ukkonen Hanna 28 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Hanna Linna-Ukkonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä



   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle. Työ on maa- ja ilmavainuista
aaltoillen jäljen molemmin puolin. Vauhti on sopivaa. Ensimmäinen suora
hienosti, vain muutama pieni tarkistuspyörähdys, edes läheltä lentoon lähteneet
koppelot eivät häirinneet keskittymistä. Kulma jäljenmukaisesti, makaus
merkattiin. Toinen suora varmasti ja melko suoraviivaisesti kulmalle, jossa
makaus merkattiin hyvin. Sen jälkeen koira osoittaa uuden suunnan mutta palaa
vielä makaukselle syömään pitkään ja hartaasti. Ohjaajan kehoituksesta koira
lähtee kulmalta paluusuuntaan, hukka. Viimeisellä suoralla koira tarkistelee
paljon enemmän kuin aiemmilla ja tekee yhden määrätietoisen poistumisen
jäljeltä. Toinen hukka. Palautuksen jälkeen hyvin kaadolle, joka kiinnostaa.
Upeaa työtä kahden suoran verran, vielä vähän kokemusta niin tullaan vielä
yhtä hienosti loppuun asti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 28.2.2021 Rek. no FI21288/21
Ruskaloimun Simeoni AVO 2
Kemppainen Tiina 36 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Tiina Kemppainen
   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
Koiralle osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle. Työskentely on maa- ja
ilmvainuista, tapahtuu pääosin jälkiuran päällä,vain muutama pieni tarkistus
matkalla. Vauhti on reipasta. Ensimmäinen kulma hienosti parin metrin
rengastuksella ja makaus perusteellisesti merkaten. Toisen suoran lopussa
koira poistuu jäljen sivuun tiheikössä, pyörien aina vaan kauemmaksi jäljeltä.
Hukka. Palautus kulmalle, jonka merkkaa ja sieltä varmasti kaadolle asti. Tuylee
kaadolle suoraan ja jää siihen. Hyvä jäljestysuran aloitus Uskolta, yhdestä
työtapaturmasta huolimatta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.8.2017 Rek. no FI45412/17
Rialthing Power Of Watt AVO 1
Nina Salo & Janne Vuorinen 40 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Janne Vuorinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Työ on maa-ja ilmavainuista,
aaltoillen jäljen molemmin puolin, vauhti on sopivaa. Matkalla tarvitaan
muutamssa kohtaa ohjaajan kehoituksia tueksi. Ensimmäisen suoran
puolivälistä lähes kulmalla koira etenee jäljen sivussa, oikaisee kulman reilusti,
jolloin makauskin jää huomiotta. Kun toinen suora löytyy työskentely on hetken
tarkkaa, toista kulmaa ennen olevaa rinnettä pitkin menevä ja tiheikössä oleva
osuus teettää taas tarkistuksia mutta selviää kehoituksen jälkeen. Toinen kulma
löytyy ja merkataan hyvin. Loppua kohden työskentely paranee koko ajan.
Kolmas suora hienosti, kaadolle ilmavainulla, jää siihen ja on siitä kiinnostunut.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.10.2019 Rek. no FI53656/19
Toihan On Eläväinen Ensilumi AVO 1
Soini Satu & Sauli 42 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Satu Soini
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä



   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakuu ja aloittaa maa- ja ilmavainuisen siksak-kuviolla
etenevän jäljestyksen. Vauhti on reipasta ja tarkistuksia ja lenkkejä tulee pitkin
matkaa. Ensimmäinen kulma hyvin, makaus merkaten. Toisella suoralla
takistelut laajenee ja kuljetaan pitkään jäljen vieressä, tullaan kuitenkin kulmalle,
makaus löytyy ja merkataan. Uusi suunta löytyy vasta erittäin laajan kaarroksen
jälkeen. Kolmannella suoralla pyörähdellään jäljen molemmilla puolilla jo melko
paljon, päästään kuitenkin eteenpäin koko ajan. Kaadolle tulee suoraan ja se
kiinnostaa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 29.2.2020 Rek. no FI22908/20
Burning Red´s Devil Doesn´t Give A Duck AVO 1
Nurmikivi Annina 44 pistettä

Tuomari: Johanna Nerdrum, ohjaaja Annina Nurmikivi
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 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
Koiralle osoitetaan jäljen alku, innokkaasti matkaan ehtimättä kunnolla
huomioida alkumakausta. Työskentely on maa- ja ilmvainuista ja melko
suoravviivaista, vain muutamia pieniä tarkistuksia koko matkalla. Vauhti on
tänään erittäin reipasta. Ensimmäinen kulma hyvin, makausta olisi voinut
merkata paremmin. Toinen kulma varmasti välittämättä 10m päässä olevista
marjastajista, makaus merkittiin hyvin. Sorkalle suoraan ja se kiinnostaa.
Varman oloinen suoritus, kova kiire tänään vaikuttaa jonkin verran pisteisiin.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.5.2020 Rek. no FI34253/20
Middle Island´s Great Gee AVO 1
Saimanen Iina & Eija 50 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, ohjaaja Eija Saimanen
   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
Alkumakaus nuuhkitaan. Ihanteellista vauhtia etenevä koira joka jäljestää koko
matkan veriuralla tai sen välittömässä läheisyydessä käyden kerran liinan mitan
päässä veriuralta. Makaukset merkataan erinomaisesti pysähtyen ja niitä
nuuhkien. Kulmat viivoittimen tarkasti. Kaadolle tullaan suoraan veriuraa pitkin
joka osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan. Erinomainen suoritus
ensi kertalaiselta koiralta ja kokeneelta ohjaajalta.
 

 

VOI-koirat

Labradorinnoutaja, narttu, s. 20.8.2017 Rek. no FI46934/17
Strongline´s Girl Friday VOI 0
Sopanen Päivi  

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Päivi Sopanen
Koiralle osoitetaan alkumakuu, josta ohjatusti alku krepityksen matkan,
krepityksen lopussa koira alkaa syödä ruohoa ja kierittelee ruoho tuppaissa aina
niin kauan, että kolme minuuttia kuluu ja koe keskeytyy. Tänään ei Siriä
kiinnostanut verijälki vaan metsän muut ihanuudet.



 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 3.4.2021 Rek. no FI31004/21
Magicfox´s Barbera VOI -
Hanna Helin & Jarno Niemi  

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Jarno Niemi
Charmille osoitettiin lähtö, mistä lähtee itsenäisesti liikkeelle käyttäen
pääasiassa ilmavainua, edetään ensimmäiselle kulmalle missä on katko,
katkokulmaa ei selvittänyt. Ensimmäinen makuu ohi samoin toinen ja ohjaaja
keskeytti kokeen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 18.10.2018 Rek. no FI53217/18
Siipiveikon Virtaa ja Watteja VOI 3
Nina Salo & Janne Vuorinen 26 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Janne Vuorinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan huolellisesti jäljelle. Verijälkeä
seurataan maastoon sopivaa vauhtia edeten. Ensimmäinen osuus erinomaista
jäljestystä. Ensimmäinen kulma on katkokulma, jota lähdetään selvittämään
laajalla lenkillä. Tämän perään toiselle puolelle kulmaa vielä laajempi lenkki,
jolloin työtehtävä jo unohtuu, tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen pitkä
tarkistuspisot, jolta kehoituksella takaisin, mutta pian ajaudutaan taas sivulle
jäljen toiselle puolelle, toinen hukka. Loppu jäljestä taas hyvää jäljestystä.
Toinen kulma jälkitarkasti, kolmas kulma hieman oikaisten. Koira merkkaa
erinomaisesti kaikki makaukset. Kaadolle suoraan ja sorkkaa jäätiin tutkimaan.
 

Lapinporokoira, narttu, s. 2.5.2019 Rek. no FI30650/19
Pihlajamäen Ulla Taalasmaa VOI 2
Haveri Anu 34 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, ohjaaja Anu Haveri
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Alkumakaus nuuhkitaan, jonka jälkeen alkaa ohjaajan sopiva vauhtiseksi
jarruttama jäljestys. Ensimmäisellä kulmalla katko, jossa käytetään hyödyksi
saappaan jälkeä katkon selvittämiseksi, muut kulmat pienellä tarkastuksella.
Makauksista kaksi nopeasti pysähtyen ja nuuhkaisten. Yksi vauhdista
nuuhkaisten ja viimeinen pysähtyen. Kaadolle veriuraa pitkin joka osoitetaan
pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan. Palkintosijaan tänään vaikuttaa koiran
liiallinen ohjaaminen, huomautuksesta huolimatta. Luota koiraan se osaa
jäljestää.
 

Bordercollie, uros, s. 28.9.2020 Rek. no ER52867/20
Superman VOI 2
Koto Kati 36 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Kati Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä



   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Ohjaaja kutsuu koiran tutkimaan alkumakausta kanssaan ja ohjaa koiran
huolellisesti jäljelle. Jälkeä seurataan varsin tarkasti, maa- ja ilmavainua
kumpaakin hyödyntäen. Edetään maastoon sopivaksi jarrutettua vauhtia. Jäljen
aikana vain muutama lyhyt tarkastuspyörähdys, joilta nopeasti ja itsenäisesti
takaisin. Kolmannen osuuden lopussa koira nostaa kirsun pystyyn ja poistuu
määrätietoisesti riistan jälkien perään, aina hukkaan asti. Ensimmäisellä
kulmalla ollut katko oikaistiin kulkematta veretystä loppuun asti. Toisella
kulmalla yksi laajempi lenkki. Kolmas kulma ok, pienellä suunnantarkistuksella.
Makauksista merkattiin kolme erinomaisesti ja yksi ylitettiin. Kaadolle suoraan
jääden sorkkaa tutkimaan.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 16.1.2018 Rek. no FI16606/18
Magicfox´s Amarone VOI 2
Hanna Helin & Jarno Niemi 37 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Hanna Helin
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Osoitettiin hyvin lähtö ja lähtee itsenäisesti jäljelle, jäljestää maa- sekä
ilmavainua käyttäen ja edetään maastoon sopivaa vauhtia ensimmäiselle
kulmalle asti, kulma oli katkokulma. Koira lähti niin kauas, että tuomittiin hukka.
Ensimmäinen makaus vierestä ohi, loput makaukset merkitsi selkeästi
pysähtyen ja nuuhkien. Kahdella seuraavalla kulmalla suunnan tarkastus
lenkillä. Kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.8.2015 Rek. no FI46439/15
Siipiveikon Vahva Vainu VOI 1
Hämäläinen Riitta 41 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Tiia Hämäläinen
   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) 4 pistettä
Koira tutkiin alkumakuun, jolta ohjatusti maastoon sopivaa vauhtia etenevään
sekä maa- että ilmavainuiseen työhön. Kaolme ensimmäistä osuutta kuljetaan
veretyksellä tai sen välittömässä läheisyydessä. Neljännellä osuudedlla ajoittain
tuulen alapuolella. Ensimmäinen kulma jolla katko, veretyksen loppuun josta
laajalla kaarroksella uuden osuuden alkuun. Pian kulman jälkeen käytiin pitkällä
tarkastamassa sorkan jäljet, täältä kuitenkin itsenäisesti takaisin. Toinen kulma
jäljen mukaan. Kolmannen kulman takana käytiin tekemässä reilu narunmitan
pisto, jolta itse takaisin. Makauksista merkattiin toinen hyvin ja ensimmäinen
nopeasti. Kolmas mentiin yli ja neljäs sivusta ohi. Kaadolle tultiin suoraan ja
sorkan nappaa suuhunsa. Koira ositti tänään osaavansa jäljestää mutta
puutteet tapahtumilla veivät pisteitä.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 7.4.2018 Rek. no FI27724/18
Do Day´s Elegia VOI 1
Milja Holländer & Keijo Kettunen 42 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Milja Hollander
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä



Koiralle osoitetaan alkumakuu, jonka tutkittuaan aloitetaan maastoon
sopivavauhtinen pääosin maavainuinen jäljestys. Kaikki osuudet kuljetaan jäljen
päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Makauksista kaksi merkattiin
nopeasti vauhdista ja kaksi kunnolla. Katkokulma oikaistiin oletetun kulman
paikasta, juuri ennen kulmaa koira söi huolella mustikka lounaan ja tarvittiin
ohjaajan kehotus työn jatkumiseksi. Molemmat tavalliset kulmat mentiin jäljen
mukaan. Kaadolle tultiin suoraan ja sorkka kiinnosti. Hyvä suoritus mustikan
syönnistä huolimatta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI27269/14
Hillitön Tulenleikki VOI 1
Turpeenoja Mari & Vesa 44 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Vesa Turpeenoja
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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
Osoitettiin lähtö mistä lähtee määrätietoisesti jäljelle ja ohjaaja jarruttaa vauhdin
maastoon sopivaksi. Koira käyttää maa- sekä ilmavainua. Jäljellä tehtdään
muutamia tarkastuslenkkejä, mistä palaa itsenäisesti jäljelle, ottaa muutaman
kylvyn ojan ylityspaikoissa. Makauksista merkitsee 2 erinomaisesti pysähtyen ja
nuuhkaisten, yhden nopeasti nuuhkaisten, yksi ohi vierestä. Katkokulman
oikaisi, muut kulmat jäljen mukaisesti. Kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti.
 

Englanninspringerspanieli, narttu, s. 7.4.2017 Rek. no FI27120/17
Indelible Martagon Lily VOI 1
Nerdrum Johanna 45 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, ohjaaja Antti Nisula
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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
Alkumakaus nuuhkitaan, jonka jälkeen alkaa jäljen päällä pääosin aaltoileva
jäljestys. Matkan aikana pari yli liinan mitan aaltoa jäljen sivuun. Makauksista
ensimmäinen ja toinen merkataan hyvin, kolmas nopeasti ja neljäs vauhdista.
Ensimmäiselle kulmalle katko verityksen loppuun ja kaartaen seuraavalle
osuudelle, melkein .. Ohjaaja astuu puun rungon päälle, jonka katketessa
kuuluu voimakas pamaus jonka myötä matkan teko katkeaa ja koira vaihtaa
suuntaa. Seuraava osuus löytyy hakemalla rengastamalla eri suuntiin. Jolloin
seuraavan osuuden alusta jää pätkä jäljestämättä. Toinen kulma hyvin. Kolmas
takalenkillä, jolloin pätkä seuraavan osuuden alusta jää jäljestämättä. Kaadolle
tullaan veriuraa pitkin. Kaato osoitetaan pydähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan.
Hieno suoritus.
 

Labradorinnoutaja, uros, s. 13.1.2019 Rek. no FI14587/19
Mimmistiinan Hymy-Heppu VOI 1
Leila Mäkinen & Timo Nojonen 45 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, ohjaaja Leila Mäkinen
   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
Alkumakaus nuuhkitaan, jonka jälkeen jarrutettuna jäljelle. Koira jäljestää
pääosin veriuralla. Kulmat selvitetään helposti hieman sisäkurvista, myös katko,
jossa lenkki veriuran takana ja saapasta hieman hyödyntäen löytyy seuraava



osuus. Makauksista kävellään kahden yli nuuhkaisten, yhdellä nopea pysähdys
ja nuuhkaisu ja viimeisellä nuuhkaisu ja pysähdys. Rinteessä olevan kaadon
haju saa koiran tekemään tarkistuslenkit rinteen juurella veriuran molemmin
puolin. Koiran todettua, ettei täältä mitään löydy jatkaa veriuraa pitkin kaadolle
saakka. Hieno jäljestäjä, joka saisi olla kiinnostuneempi makauksista.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 8.12.2020 Rek. no FI12372/21
Mäkiharjun A Bit Fetching VOI 1
Gromoff Katja 45 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Katja Gromoff
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakuu, jolta hyvä ohjaus alku krepityksen matkan.
Lähdetään maastoon sopivavauhtiseen, pääosin maavainuiseen jälkityöhön.
Makaukset merkataan kaikki. Ensimmäinen kulma, jolla katko, veretyksen
loppuun, josta jatketaan suoraan tehden suuri lenkki kulman takana, mutta
itsenäisesti uudelle osuudelle. Toinen kulma pienellä taustan tarkastuksella ja
kolmas kulma jäljen mukaan. Joka osuudella tehtiin pari pientä tarkastelua
riistan jäljille, lisäksi pari suurempaa pyörähdystä jäljen sivulle. Kaadolle tullaan
suoraan ja sorkka kiinnosti. Hyvä suoritus, jossa ohjaaja luotti koiraansa
pääosin.
 

Englanninspringerspanieli, uros, s. 11.6.2013 Rek. no FI36850/13
Saraki´s Attractive Tempation VOI 1
Mäkinen Päivi 46 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Jani Mäkinen
   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
Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä
seurataan maastoon sopivaa vauhtia edeten. Työskentely on pääosin
jälkitarkkaa, mutta muutamia pieniä tarkastuspyörähdyksiä tehdään jäljen
aikana, näiltä itsenäisesti ja nopeasti takaisin. Ensimmäisellä kulmalla oleva
katko selviää nopeasti, ensin pari pikku pyörähdystä ja sitten jäljentekijän
jalanjälkiä seuraten jatkoon. Toisella ja kolmannella kulmalla hieman pidemmät
tarkistuslenkit, joilta pistemenetykset. Makauksista ensimmäinen ohitettiiin ja
loput merkattiin. Kaadolle tullaan hieman sivusta ja koira näkee sorkan, jonka
tiedottaa ohjaajalle, jatkaen sitten sorkkaa tutkimaan.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 23.11.2016 Rek. no FI10682/17
Vimpulan Dominica VOI 1
Jenni Smeds & Kalle Järvinen 47 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Jenni Smeds
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira merkkaa alkumakauksen ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä
seurataan jälkitarkasti, edeten maastoon sopivaksi jarrutettua vauhtia.
Käytetään maavainua, jäljen aikana vain kaksi lyhyttä ja nopeaa
tarkistuspyörähdystä, joilta itsenäisesti takaisin. Ensimmäinen kulma
jälkitarkasti. Toisella kulmalla oleva katko selviää nopeasti jäljentekijän



jalanjälkiä seuraten. Kolmas kulma ok, pienellä suunnantarkistuksella. Kaadolle
suoraan ja sorkka kiinnosti. Tänään pisteitä vähennetään vain makauksilta,
niistä yksi merkattiin erinomaisesti, yksi riittävästi, yhdellä pysähdys ja
nuuhkinta tapahtui makauksen edessä ja yhdellä vaan liuttiin yli vauhdin
pysähtymättä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 6.12.2019 Rek. no FI12877/20
Middle Island´s Äffä VOI 1
Saimanen Eija 47 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, 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
Osoitetun alkumakauksen koira nuuhkii, jonka jälkeen alkaa sopiva vauhtinen
jälkiuralla tai sen välittömässä läheisyydessä kulkeva jäljestys. Ensimmäisellä
kulmalla katko, jossa kuljetaan verityksen loppuun, sieltä lenkillä ja saapasta
hyödyntäen seuraavalle osuudelle. Muut kulmat pienellä tarkistuksella.
Makauksista kaksi osoitetaan pysähtyen ja kaksi nuuhkaistaan vauhdista.
Toisella osuudella pari tarkistusta jäljen sivussa. Kaadolle tullaan veriuraa pitkin.
Sorkka osoitetaan pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan. Erinomainen jälkipari.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.10.2019 Rek. no FI53657/19
Toihan On Viehättävä Viima VOI 1
Tyrni Jenni 47 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Jenni Tyrni
   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 ohjataan nopeasti alkuun, makaus kuitenkin merkaten. Edetään maastoon
sopivaa vauhtia, pääosin ilmavainua käyttäen, jolloin sivutuulessa edetään
hieman veretykseltä sivuun siirtyneessä hajutunnelissa, ollen kuitenkin koko
ajan tietoinen jäljen sijainnista. Sivutuuli aiheuttaa ylimääräistä työtä myös
ensimmäisellä kulmalla, jossa pistemenetykset laajoista lenkeistä. Toisella
kulmalla ollut katko selviää haulla ja parilla lenkillä. Kolmas kulma ok, pienellä
suunnantarkistuksella. Makauksista merkataan ensimmäinen ja viimeinen
erinomaisesti ja toinen ja kolmaskin riittävästi pysähtyen. Jäljen aikana
muutama lyhyt tarkastuspyörähdys, joilta nopeasti ja itsenäisesti takaisin.
Kaadolle suoraan, sorkka ensin tutkien ja sitten se suuhun napaten.
Erinomainen jäljestämissuoritus.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 19.5.2017 Rek. no FI34455/17
Do Day´s Toscana VOI 1
Milja Holländer & Keijo Kettunen 48 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Keijo Kettunen
   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 osoitetaan alkumakuu, jolta ohjatusti maastoon sopivaa vauhtia
etenevään maavainuiseen tytöhön. Kaikki osuudet kuljetaan lähes jälkitarkasti.
Makauksista merkitään kolme hyvin ja yksi hiukan nopeasti. Ensimmäinen
kulma, jolla katko, pieni suunnantarkistus ja jäljentekijöiden jälkiä vaivattomasti



uudelle osuudelle. Muut kulmat jäljen mukaan. Kaadolle tuillaan suoraan ja
sorkkaa jää nuuhkimaan. Hyvä suoritus kokeneelta parilta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.6.2018 Rek. no FI41957/18
Arbetsviljans Kokostopp VOI 1
Lehtinen Tiina & Rajala Juha 48 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Tiina Lehtinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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 söi alkumakuun ja lähtee siitä itsenäiseen maa- sekä ilmavainuiseen
jäljestykseen. Koko jälki edetään jälkiuralla ja tehdään vain pari pientä
tarkistusta jotka eivät häiritse etenevyyttä. Makaukset merkitsee kaikki nopeasti
pysähtyen ja nuuhkaisten. Viimeisellä osuudella ennen makausta pysähtyy ja
osoittaa hetken jopa olevansa hieman peloissaan jatkaa kuitenkin ja etsii jäljen
itsenäisesti. Kulmat tarkasti, katko kulma vertyksen loppuun ja jatko löytyi
vaivatta Kaadolle tuli suoraan ja kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 1.1.2017 Rek. no FI14783/17
Middle Island´s Earlybird Elisha VOI 1
Saimanen Eija 48 pistettä

Tuomari: Minna Vornanen, ohjaaja Eija Saimanen
   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
Alkumakaus nuuhkitaan. Koira aloittaa ihanteellista vauhtia etenevän
jäljestyksen kulkien koko matkan veriuralla tai sen välittömäsä läheisyydessä.
Ensimmäisellä kulmalla katko, jota kuljetaan veretyksen loppuun ja siitä lenkillä
ja hieman saapasta hyödyntäen seuraavalle osuuden alkuun. Toisella kulmalla
suunnan tarkastus kulman takana. Kolmannella pieni tarkistus kulman takana.
Makauksista osoittaa kolme erinomaisesti pysähtyen, viimeinen makaus menee
vierestä ohi. Kaadon osoittaa pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan.
Erinomainen jälkipari
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 1
Taskinen Tuula 49 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Auli Heldoorn
   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
Lähtö nuuhkaistiin ja lähdettiin itsenäisesti liikkeelle. Edetään jäljen mukaisesti
ja tehdään muutamatarkastuslenkki koko jäljellä. Koira käyttää maa- sekä
ilmavainua. Kaikki makaukset merkitsee erinomaisesti, pysähtyy, nuuhkii ja
jatkaa. Kulmat hyvin, katkokulma veretyksen loppuun ja rengastaen löytyy jatko,
muut kulmat pienin varmistuslenkein. Kaato löytyy ja se kiinnostaa.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 21.2.2012 Rek. no FI21698/12
Magicfox´s Malvira VOI 1
Hanna Helin & Jarno Niemi 49 pistettä



Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Hanna Helin
   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
Tutkii alkumakuun ja lähtee itsenäiseen maa- sekä ilmvainua käyttäen jäljelle.
Koko jälki edetään jälkiuralla maastoon sopivaa vauhtia. Kaikki makuut
merkitään selvästi pysähtyen ja nuuhkaisten. Katkokulma veretyksen loppuun ja
lähtee rengastamaan jatkon joka löytyy vaivatta. Toinen kulma tarkasti,
kolmannella tarkistuslenkki. Kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 14.7.2014 Rek. no FI44522/14
Tollerbay Dallas Texas VOI 1
Koto Kati 49 pistettä

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Kati Koto
   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
Gini söi alkumakauksen ja lähtee itsenäisesti jäljelle, tekee aluksi muutaman
tarkastuslenkin ennen kuin varsinainen jäljestys alkaa, loppu jälki edetään
maastoon sopivaa vauhtia jälkiuralla. Kaikki makaukset merkitsee selvästi
pysähtyen. Kulmat tarkasti ja katkokulma veretyksenloppuun ja jatko löytyi
vaivatta. Kaadolle tuli suoraan ja se kiinnosti.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.3.2019 Rek. no FI25128/19
Belle Fox Twin Win VOI 1
Turpeenoja Mari & Vesa 49 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Mari Turpeenoja
   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
Koiralle osoitetaan alkumakuu, jonka tutkittuaan hyvin ohjatusti jäljelle, jota
edetään maastoon sopivaa vauhtia ja sekäkä maa- että ilmavainua hyväksi
käyttäen. Kaikki osuudet kuljetaan veretyksen päällä tai sen välittömässä
läheisyydessä. Makaukset merkitään kaikki hyvin. Ensimmäisellä kulmalla oleva
katko mennään veretyksen loppuun josta jäljentekijän kengänjälkiä
vaivattomasti uudelle osuudelle. Toinen kulma jäljen mukaan ja kolmas kulma
nippa nappa yli liinan mitan lenkillä kulman takaa. Kaadolle tullaan suoraan ja
sorkkaa jää nuuhkimaan. Hieno suoritus kokeneelta parilta.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 19.2.2012 Rek. no EJ20706/12
Vimpulan Hymyhuuli VOI 1
Jenni Smeds & Kalle Järvinen 50 pistettä

Tuomari: Mikko Ahti, ohjaaja Jenni Smeds
   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 maistelee alkumakuuta ja ohjataan huolellisesti jäljelle. Koko jälki erittäin
tarkasti maavainulla, edeten maastoon sopivaa vauhtia. Ensimäisellä kulmalla



oleva katko vaivattomasti yhdellä lenkillä, muut kulmat ok. Koira merkkaa kaikki
makaukset. Kaadolle suoraan jääden sorkkaa tutkimaan. Täydellinen jäljestys!
 


