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MEJÄ-kokeen tulokset
8.8.2021 Keuruu

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry
Kokeen ylituomari: Marja Asikainen
Muut tuomarit: Kalle Järvinen

Marika Raittinen
Timo Saario
Ilkka Niemi

Kokeen vastaava
toimitsija:

Tiina Lehtinen

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

Ylituomarin kertomus

Novascotiannoutajat ry. järjesti metsästyskoirien jäljestämiskokeen 8.8.2021 Keuruulla.
Kokeen keskuspaikkana toimi Keurusselän liikuntapuisto Jäljet oli tehty Murtomäki yhtymän,
Varuskunnan eränkävijöiden, Kalikan erän sekä MetsäGroup:in maille. Koe oli samalla
yhdistyksen mestaruuskoe VOI-luokassa. Yhdistyksen mestaruuden voitti Hillitön Tulenleikki
ohjaajana Vesa Turpeenoja. 
Kokeen ylituomarina toimi Marja Asikainen Turusta arvostellen koirat VOI 25-31. Muina
tuomareina toimivat Kalle Järvinen Ilmajoelta arvostellen koirat AVO 1-4 ja VOI 5-6, Timo
Saario Lokalahdelta arvostellen koirat AVO 7-10 sekä VOI 11 -12, Ilkka Niemi Hollolasta
arvostellen koirat AVO 13 - 14 ja VOI 15 - 18, sekä Marika Raittinen Oripäästä arvostellen
koirat VOI 19 - 24.
Kokeen vastaava koetoitoimitsija Tiina Lehtinen ammattitaitoisine koetoimikuntineen olivat
luoneet hienot puitteet mestaruuskokeelle. Jäljet olivat oikean mittaisia, hyvin maastoon
sijoitettuja ja sääntöjen mukaisia sekä hyvin piilomerkattuja. Opastuksen taso oli erinomainen.
Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja ja koeaamuksi sulatettuja hirvensorkkia.
Laukauksensietotesti suoritettiin 9mm starttipistoolilla ja kaikki koirat läpäisivät testin.
Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokein.
Sää oli koepäivänä pilvinen ja sateinen. Riistahavaintoina metsäkanalintuja, lisäksi jäljillä
todettiin runsaasti hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Koe päättyi klo.

 

AVO-koirat

Novascotiannoutaja, uros, s. 25.5.2017 Rek. no FI36555/17
Toihan On Suolammessa Sukeltelija AVO 0
Soini Satu & Sauli  

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Satu
Ilolle näytetään alkumakuu, josta alkoi vahvasti ilmavainuinen jäljestys.
Ohjauksen jälkeen koira nostaa kuonon ilmaan ja kaartaa vasemmalle ja nostaa
metskanoja ilmaan ja seuraa niitä hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki, mutta
väärät hajut eivät meinaa unohtua. Hetki jälkeä ja siitä uudestaan samaan
suuntaan jäljen sivuun ja hukkaan. Puhdas jälki jota nyt seurataan kulmalle asti,
josta makuu merkataan ja ikävä kyllä käännytään väärään suuntaan ja tulee 3
hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. Nyt koiralle treeniä riistarikkaissa
maastoissa, että saadaan jälki pysymään nenässä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.10.2018 Rek. no FI52647/18
Maplefox Hey Crazy Rainmaker AVO 0
Oikari Katja  

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Katja
Koira tutkii alkumakuun, jolta ohjatusti maastoon sopivaa vauhtia etenvään sekä
maa- että ilmavainuiseen työhön. Ensimmäistä osuutta edetään noin puolet
jäljen mukaan sitten löytyy riistan jäljet, joita hukkaan asti. Uusi alku ja työ
jatkuu. Pian suuret lenkit jäljen molemminpuolin ja lopuksi ohjaajan tuella jatko
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löytyy. Tullaan kulmalle, mutta jatkoa ei löydy laajenevista lenkeistä huolimatta,
hukka. Makaukselta uusi alku ja toista osuutta kuljetaan lähelle kulmaa, mutta
metsän takaa löytyy tieura, jolta jäljestys ei enää lähde etenemään, kolmas
hukka. Koe keskeytyy. Harjoitellaan kaadolle ja sorkka kiinnosti. Metsän muut
tuoksut veivät Nucan keskittymisen tänään.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 24.6.2020 Rek. no FI39515/20
Kieferhof´s Duck Bahira AVO 0
Kylmälä Sara  

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Lauri
Fiialle näytetään alkumakuu, josta alkoi vahvasti ilmavainuinen jäljestys.
Ensimmäisellä osuudella muutama pienempi ja yksi laajempi lenkki jäljen
sivussa. Kulma tarkasti, makuu hyvin merkaten. Toisen osuuden puolivälissä
koiran kirsuun tuli sorkkien vieno tuoksu ja tämä vie koirakon hukkaan. Puhtalta
jäljeltä mennään hetken matkaa ja taas tuoksut vievät jäljen sivuun, mutta nyt
itsenäisesti takaisin jäljelle mutta paluujälkeä aina hukkaan asti. Puhtaalla
jäljellä mentiin melkein toiselle kulmalle, mutta taas nuo iki-ihanat sorkan jäljet
vievät kolmanteen hukkaan. Tuomari keskeyttää kokeen. Nyt koirakolle treeniä
riistarikkaissa maastoissa niin saadaan tehtävää tarkennettua.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 25.9.2020 Rek. no FI52280/20
Kieferhof´s Duck Cinnamon AVO 3
Gröndahl Heidi 21 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Heidi
   Jäljestämishalukkuus (6) 1 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 2 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Lyyra nuuhkii alkumakauksen ja lähtee ohjatusti jäljelle. Edetään rauhallista
vauhtia, aluksi maavainuisesti aivan veriuralla. Pari kertaa pysähdytään ja
syödään heinää, mutta kehotukset auttavat jatkamaan. Ensimmäisen osuuden
loppupuolella pysähdys kestää niin pitkään, että tuomitaan hukka ja osoitetaan
koiralle jälki. Tämän jälkeen jäljestys jatkuu aluksi taas hyvänä. Ensimmäinen
kulma edetään jäljen mukaisesti ja makaus merkataan, mutta pysähdys olisi
saanut kestää hieman pidempään. Toisen osuuden loppupuolelta alkaen Lyyra
etenee suurelta osin jäljen sivussa riistan hajuja tutkien, mutta pitää ilmavainun
avulla selvillä, missa veriura kulkee. Näin toinen kulma tulee oikaistuksi ja
makaus ohittuu. Välillä edetään tovi myös veriuralla. Kolmannen osuuden
puolivälissä lähdetään riistan jäljelle niin määrätietoisesti, että tulee toinen
hukka. Lyyra jää kaadolle.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.5.2018 Rek. no FI36583/18
Ketunpesän Aimo Astronautti AVO 2
Laurila Taru 34 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Taru
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Jymy nuuhkii alkumakauksen ja lähtee määrätietoisesti jäljelle. Edetään
maavainuisesti sopivan rauhallista vauhtia enimmäkseen melko tarkastikin
veriuralla. Varsinkin 1. osuudella tehdään aivan pieniä rengastuksia jäljen
päällä, pari kertaa tehdään pieni pisto sivulle. 1. osuuden loppupuolella Jymy
noteeraa jäljen, sille sivupistolta tullessaan juuri merkin kohdalla ja ohjaaja tulee
spontaanisti sanoneeksi "hyvä". Tämä on ohjaamista, mutta ei nyt vaikuttanut
merkittävästi koiran toimintaan. 2. osuuden alkupuolella lähdetään
määrätietoisesti riistan jäljelle ja tulee hukka. Palautuksen jälkeen jäljestys
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entisestään paranee. 1. kulman taakse tehdään pieni tarkastuspisto, makaus
merkataan erittäin selkeästi. 2. kulma kierretään ulkokautta juuri sen verran, että
makaus ohittuu. Kaadolle kaarretaan takakautta ja Jymy jää kaadolle.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 20.10.2019 Rek. no FI53656/19
Toihan On Eläväinen Ensilumi AVO 1
Soini Satu & Sauli 43 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Satu
   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
Valolle osoitetaan alkumakuu. Tästä alkoi eloisa ja vauhdikas jäljestys. Kaikki
osuudet jäljen mukaisesti pieniä pyörähdyksiä lukuunottamatta. 1. kulma
oikaisten, makuu ohi. Toinen kulma laaja takalenkki, makuu hyvin merkaten. Nyt
vain kokemuksia ja vaihtelevia maastoja niin tästä kasvaa vielä suuri jäljestäjä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.7.2016 Rek. no FI41429/16
Evessin Tintin AVO 1
Lintula Noora 46 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Noora
   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
Andylle näytetään alkumakuu ja tästä alkoi mukava vauhtinen jäljestys.
Ensimmäinen osuus jäljen mukaisesti. Ensimmäinen kulma tarkasti, makuu
hyvin merkaten. Toisen osuuden loppupuolella pieni lenkki, muuten jäljen
mukaisesti. Toinen makuu merkaten, toinen kulma laajalla lenkillä. Kolmannella
osuudella kaksi tarkistuslenkkiä. Sorkalle suorana ja se kiinosti. Hieno suoritus
koirakolta. Nyt vain varmuus treeniä uusille tapahtumille. Onnea VOI-luokkaan.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.4.2018 Rek. no FI30225/18
Aitoc´s Avon Humeris Pallium Album AVO 1
Uus-Leponiemi Kiia 48 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Kiia
   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
Koira tutkii alkumakuun, jolta pääosin maavainuiseen ja maastoon
sopivavauhtiseen jälkityöhön. Kaikki osuudet kuljetaan jäljen päällä tai sen
välittömässä läheisyydessä. Ainoastaan toisella osuudella yölliset hirven jäljet
pyörityttävät nuorta koiraa, mutta jatko löytyy itsenäisesti. Molemmat makuut
merkataan hyvin. Ensimmäinen kulma pienellä suunnan tarkistuksella ja toinen
kulma tarkkaan. Kaadolle tulee suoraan ja sorkkaa jää nuuhkimaan.
Erinomainen suoritus ensikertalaiselta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 23.12.2019 Rek. no FI15586/20
Magicfox´s Loyal Companion AVO 1
Markkanen Asta & Olli 49 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Asta
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   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira tutkii alkumakuun, jolta ohjatusti pääosin maavainuiseen maastoon sopiva
vauhtiseen työhön. Kaikki osuudet kuljetaan jäljen mukaan, vain toisella
osuudella muutama tarkastelu jäljen sivuun joilta itsenäisesti takaisin.
Molemmat kulmat jäljen mukaan ja makaukset pysähdytään tutkimaan
peruseellisesti. Kaadolle tullaan sivusta ja sorkkaa jää nuuhkimaan. Hieno
suoritus ensikertalaiselta parilta.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 24.1.2018 Rek. no FI27300/18
Riverbreeze Smoothie Moonbeam AVO 1
Linna-Ukkonen Hanna 49 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Hanna
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira tutkii alkumakuun, jolta ohjatusti maastoon sopiva vauhtiseen jälkityöhön,
jota tehtiin pääosin maavainulla. Kaikki osuudet kuljettiin jäljen päällä vain
kolmannella osuudella pieni pisto jäljen sivuun, jolta itsenäisesti takaisin. Kulmat
mennään jäljen mukaan ja molemmat makaukset merkataan. Kaadolle tullaan
suoraan ja sorkan nappaa suuhun. Erinomaista työskentelyä
 

 

VOI-koirat

Bordercollie, uros, s. 28.9.2020 Rek. no ER52867/20
Superman VOI 0
Koto Kati  

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Kati
Lähtömakauksen haistelu ja ohjaajan innostamana jälkityöhön. Koira etenee
välillä jäljen sivuilla luovien ja välillä veriuran päällä sekä tekee useita
tarkistuksia jäljen sivuille koko jäljen matkan. Edetään joko hidasta
kävelyvauhtia tai lyhyitä pätkiä nopeammin ja välillä pysähdellen. Ensimmäinen
kulma, jolla katko, selviää lenkeillä. Toinen kulma ensin oikeisten uudelle
osuudelle, sen yli ja sivusta lenkki takaisin kulmalla käyden. Kolmas kulma
tarkasti. Makauksista koira osoittaa 3 hyvin pysähtyen ja haistellen ja yhden
nopeasti pysähtyen. Kaatoa koira etsii ilmavainulla ja ajautuu sen ohi aina tielle
saakka. Aikaa on kulunut tässä vaiheessa reilusti yli 45min ja tuomari
keskeyttää koesuorituksen. Nuori koira osoitti osaavansa jäljestää, mutta se
tarvitsee vielä harjoitusta niin varmuus ja etenevyys paranevat.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 11.3.2014 Rek. no FI23316/14
Magicfox´s Petit Rouge VOI 0
Panula Johanna  

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Johanna
Koiralle osoitetaan lähtömakaus ja se aloittaa maastoon hyvin sopivavauhtisen
jäljestyksen. Käytössä on sekä maa- että ilmavainu ja työtä tehdään veriuran
molemmin puolin aaltoillen. Toisella, kolmannella ja neljännellä osuudella koira
tekee muutamia tarkistuspistoja, ollen kuitenkin koko ajan tietoinen tehtävästä.
Ensimmäinen ja toinen kulma tarkasti. Kolmas, jolla katko, selviää parilla
lenkillä. Makauksista koira osoittaa kolme ja yksi ohittuu. Kaadolle koira tulee
suoraan veriuran päälle, näkee kaadon, mutta ei joistain syystä sitä osoita.
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Osaava kokenut koira, jolle sattuu harmillinen työtapaturma kaadolla. Koska
koira ei osoita kaatoa, sen pistemäärä kaato käyttäytymisen osalta on 0 ja tästä
syystä sitä ei voida tänään palkita.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.7.2016 Rek. no FI41430/16
Evessin Trappist VOI 0
Heldoorn Auli  

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Auli
Koira tutkii rauhallisesti alkumakauksen ja se ohjataan matkaan. Se etenee
hyvää rauhallista vauhtia käyttäen pääosin maavainua, välillä kuono nousee
tutkimaan metsän tapahtumia. Ensimmäisen osuuden puolivälissä laajahko
tarkastuskierros. Toinen osuus tarkasti. Ensimmäisen osuuden lopulla olleelta
katkolta laajentaa rengastusta ja lähtee määrätietoisesti etenemään pois jäljeltä.
Ensmimmäinen hukka. Toinen kulma tarkasti liinan mitalla, mutta pian sen
jälkeen lähtee ensin rengastaen etenemään pois jäljeltä, toinen hukka.
Kolmannen kulman ylittää ja etenee määrätietoisesti pois jäljeltä kolmanteen
hukkaan asti. Tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, jolle jää
makamaan ja tutkimaan sorkkaa. Makauksista merkitsee erinomaisesti
ensimmäisen ja hyvin toisen ja kolmannen makauksen. Tänään kostean metsän
hajut kuljettivat hyvää jäljestäjää niin, ettei tulosta saatu. Ohjaaja tekaa
erinomaista rauhallista työtä liinan toisessa päässä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 7.3.2014 Rek. no FI22261/14
Luhtajoen Etevä Erika VOI 0
Hakkala Krista  

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Krista
Ohjaaja osoittaa koiralle lähtömakauksen ja koira haistelee sen kiinnostuneena.
Ohjattuna jäljelle, jota koira etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia käyttäen
sekä maa- että ilmavainua. Ensimmäisen osuuden makauksen koira osoittaa
hyvin. Makauksen jälkeen koran työskentely muuttuu epävarmemmaksi ja
tarkastelut lisääntyvät. Lopulta kora ajautuu pois jäljeltä, eikä osoita palaavansa
sille takaisin, hukka. Uusi alku ja edetään ensimmäisen osuuden loppuu.
Kulmalle sivusta ja lähtee kulman yli etenemään pois jäljeltä, hukka. Uusi alku
kulmalta. Koiran työskentely paranee ja edetään toisen osuuden kulmalle, josta
sivusta yli. Kulmalla katko ja se ei selviä, kolmas hukka ja tuomari keskeyttää
kokeen. Koira osaa jäljestää, mutta tarvitsee vielä lisää osaamista ja vasrmuutta
työskentelyyn.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 6.2.2014 Rek. no FI19616/14
Tinderfox I Want It All VOI 3
Gröndahl Heidi 20 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Heidi
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 1 pistettä
Viivi kiinnostuu alkumakauksesta ja lähtee ohjatusti jäljelle. Edetään sopivaa
vauhtia ohjaajan lievästi jarruttaessa. Enimmäkseen edetän veriuralla, mutta
tehdään kuitenkin kolme pienehköä kaarrosta jäljen sivuun ja kerran tutkitaan
pitkään riistan hajuja jäljen vierestä, mutta jäljestys jatkuu itsenäisesti.
Katkokulma oikaistaan reilusti ja tullaan veretyksen alkuun, edetään vähän
seuraavaa osuutta ja käännytään kauas katkokulman taakse, josta tuomitaan
hukka. Vähän ennen kolmatta kulmaa siirrytään sivuun ulkokulman puolelle ja
kaarretaan kauas kulman taakse, josta tulee 2. hukka. 1. kulma edetään jäljen
mukaisesti. Kaksi makausta merkataan erittäin selkeästi, yksi nopeasti
pysähtyen ja nuuhkaisten ja yksi ohitetaan. Viivi ottaa kaadon hajun ilmavainulla
ja suunnistaa lopun sen perusteella. Viivi jää kaadolle.
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Novascotiannoutaja, uros, s. 18.10.2018 Rek. no FI53218/18
Siipiveikon Vinhasti Virtaa VOI 3
Bragge Riikka 20 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Riikka
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 2 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 1 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 1 pistettä
Kalle sai luvan mennä makaukselle, jonka se nuuhki ja lähti määrätietoisesti
jäljelle. Edettiin maavainuisesti sopivaa vauhtia enimmäkseen hyvin jäljellä,
mutta 1. osuuden alkupuolella poistuttiin riistan jäljelle hukkaan asti. 2. kulma
oikaistinn ensin reilusti, mutta palattiin sitten jäljen mukaisesti kulman kautta
oikaisun lähtökohtaan, jossa puiden latvat kiinnostivat. Jäljestys pysähtyi ja tuli
2. hukka. Tähän kului runsaasti aikaa. Katkokulman tausta ja jalanjälkien
ympäristö tarkastettiin useaan kertaan ja aikaa kului runsaasti, mutta lopulta
veretyksen alku löytyi itsenäisesti. Kolmas kulma edettiin jäljen mukaisesti.
Kaksi makausta merkattiin erittäin selkeästi, yksi nopeasti ja yksi erittäin
nopeasti pysähtyen ja nuuhkaisten. Kalle jäi kaadolle. Maksimiaikakin hieman
ylittyi.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.3.2019 Rek. no FI25127/19
Belle Fox Twinnie The Pooh VOI 3
Taskinen Tuula 22 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Juha
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Koira rauhoitetaan alkumakaukselle, makaus tutkitaan hyvin. Ohjatusti matkaan.
Koira etenee ilmavainulla singahdellen hajutunnelin reunasta toiseen. Ohjaajan
jarrutuksella vauhti pysyy maastoon sopivana reippaana vauhtina.
Ensimmäinen osuus edetään jäljen mukaisesti. Toisella osuudella muutama
riistan tarkastelu ja tarkastelut lisääntyvät kolmannella ja neljännellä osuudella.
Ensimmäisen osuuden kulma on katko, jonka koira oikaisee ilman veretyksen
loppuun menemistä. Pian toisen osuuden alussa se lähtee määrätietoisesti pois
jäljeltä ja tuomitaan hukka. Sama toistuu kolmannella osuudella, määrätietoinen
poistuminen riistanjäljille hukkaan asti. Toinen kulma hajutunnelissa tarkasti,
kolmas kulma useampaan kertaan lenkittäen. Kaadolle suoraan jälkeä pitkin
jääden sitä tutkimaan ja napaten suuhun. Makauksista ensimmäinen, toinen ja
neljäs yli, kolmas hidastaen ja nyökäten. Tänään riistanhajut pyörittivät
vauhdikasta jäljestäjää, jota ohjataan rauhallisuus säilyttäen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 10.3.2020 Rek. no FI30787/20
Cayora´s Faster Than Disaster VOI 3
Koto Kati 25 pistettä

Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Ville-Pekka
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Halolle osoitetaan alkumakuu, joka syödään hartaudella. 1. osuus jäljen
mukaisesti, muutamalla tarkistus pistolla. 1. makuu hyvin. 1. kulma, joka on
katko, pitkin lenkein jatkoon, mutta heti 2. osuuden alussa tuoreet sorkan jäljet
vievät hukkaan. Loppu osuudella pidempi tarkistus lenkki. 2. makuu hyvin
merkaten, 2. kulma jäljen mukaisesti, mutta taas 3 osuuden alussa pitempi
lenkki samoin kuin osuuden loppupuolella. 3. makuu hyvin, 3. kulma laajalla
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takalenkillä ja 4 osuus muutenkin lenkitettiin jäljen sivussa. 4. makuu hyvin
merkaten. Sorkalle suoraan ja se kiinnosti. Palkintosijaan vaikutti hukka ja ajan
ylitys. Nyt Halolle kulma treeniä ja varmuutta jäljestykseen niin tarhat pyörimiset
jää pois.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 10.7.2015 Rek. no FI43295/15
Dragonflame´s Stadin Snygi Friidu VOI 2
Niinihuhta Milja 30 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Milja
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Oona nuuhkii alkumakauksen ja lähtee ohjatusti jäljelle. Edetään maavainuisesti
ohjaajan jarruttaessa vauhdin sopivaksi. Enimmäkseen edetään varmasti
jäljellä, mutta sekä kolmannen että viimeisen osuuden loppupuolella tutkitaan
riistan jälkiä, muta kehotus saa palaamaan jäljelle. Katkokulmalla jatketaan
veretyksen lopun yli ja kaarretaan jo vähän seuraavan osuuden suuntaan,
mutta käännytään kuitenkin siitä poispäin ja edetään kauas, aina hukkaann asti.
Toinen kulma kaarretaan ulkokautta, kehotus auttaa palaamaan seuraavalle
osuudelle. Kolmas kulma oikaistaan. Yksi makaus maerkataan selkeästi ja yksi
nopeasti nuuhkaisten, yksi ohitetaan ja yksi ylitetään merkkaamatta. Oona saa
kaadosta ilmvainun ja tulee lopun sen johdattamana sekä jää nuolemaan
kaatoa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 26.3.2019 Rek. no FI24462/19
Dragonflame´s Four Million VOI 2
Heino Enni 36 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Enni
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Lähtömakaus haistellaan ja ohjaajan jarruttamana maa- ja ilmavainua
hyödyntävään jälkityöhön. Koira työskentelee veriuran molemmin puolin
aaltoillen ja useita tarkistuksia tehden. Kolmannen osuuden loppupuolelta
metsäkanalintujen siivetys vie koiran mielenkiinnon jäljestystehtävästä niin
pitkäksi aikaa, että tästä tuomitaan hukka. Uuden alun jälkeen koira etenee taas
jäljen loppuun aaltoillen ja tarkistuksia tehden. Makaukset koira osoittaa hyvin
pysähtyen ja haistellen. Katkokulma selviää lenkeillä ja muut kulmat pienillä
kaarroksilla. Kaadolle sivusta ilmavainulla ja nappaa suuhunsa. Osaava koira,
jolle metsäkanalintujen houkutus aiheutti tänään huomion siirtymisen
tehtävästä.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 10.10.2018 Rek. no FI52652/18
Maplefox Hey Crazy Rainbow VOI 1
Aija Pekkanen & Sari Tihinen 40 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Aija
   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira tutkii alkumakuun, jolta ohjatusti maastoon sopivavauhtiseen pääosin
maavainuiseen työhön. Kaikki osuudet kuljetaan veretyksen päällä, vain
viimeisellä osuudella pisto jäljen sivuun, jolta palatakseen tarvitsee kehoituksia.
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Toinen makaus merkataan nopeasti, muut hyvin. 1. kulma, jolla katko
veretyksen loppuun ja suurella lenkillä sekä ohjaajan tuella uudelle osuudelle. 2.
kulma jäljen mukaan. Kolmas kulma pitkälle kulman taakse ja jatko löytyy
lopulta ohjaajan runsaalla tuella. Kaadolle tullaan suoraan ja sorkkaa jää
nuuhkimaan. Pisteitä vie tänään ohjaajan antama runsas tuki koiralle.
 

Labradorinnoutaja, narttu, s. 28.1.2018 Rek. no FI17316/18
Black Bet´s Esmeralda VOI 1
Aarrelampi Seija 41 pistettä

Tuomari: Timo Saario, ohjaaja Seija
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 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
Koiralle osoitetaan alkumakuu, jonka tutkittuaan ohjatusti maastoon
sopivavauhtiseen pääosin maavainuiseen työhön. Kaikki osuudet kuljettan
jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä, ainoastaan neljännellä
osuudella muutama tarkastelu jäljen sivun joilta itsenäisesti takaisin.
Makauksista kaksi merkataan hyvin, yksi nopeasti ja yksi ohitetaan.
Ensimmäisen kulma jolla katko veratyksen loppuun, josta parilla lenkillä ja
ohjaajan tuella lopulta jalanjälkiä uudelle osuudelle. Toinen kulma tarkasti ja
kolmas kulma oikaistaan narun mitan. Kaadolle tullaan suoraan ja sorkkaa jää
nuuhkimaan.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 1
Taskinen Tuula 42 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Koira rauhoitetaan alkumakaukselle. Ohjatusti matkaan. Koira käyttää pääosin
ilmavainua edeten sen mukaisessa hajutunnelissa sen reunoja aika-ajoin
mukaillen ja välillä jäljen päällä. Vauhti on reipasta ja maastoon sopivaa. Koiran
eteneminen on säntillistä jäljellä, ainoastaan 2. osuuden alussa se tekee yhden
tarkastuslenkin. 1. kulmalla ollut katko veretyksen loppuun, siitä rengastamaan
ja hajutunnelista veretyksen alkuun. 2. kulma hajutunnelin mitalla, 3. kulmalla
pieni tarkastuslenkki. 1. makauksella lyhyt pysähdys, muut makaukset kävelee
yli. Kaadolle suoraan jälkeä pitkin jääden sitä tutkimaan ja nuolemaan.
Suoraviivaista jälkiuskollista työtä tekevä koira, jolla pistevähennykset
makausten merkkaamattomuudesta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 1.6.2018 Rek. no FI41957/18
Arbetsviljans Kokostopp VOI 1
Lehtinen Tiina & Rajala Juha 42 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Tiina
   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) 4 pistettä
Koira tutkii kiinnostuneesti alkumakauksen ja se päästetään matkaan. Se
käyttää pääosin ilmavainua ja etenee jäljen hajutunnelissa. Metsässä on ollut
eläimiä liikkeellä ja koira käy niiden jälkiä tarkistamassa useamman lenkin 1.
osuudella, 3. osuudella laajan rengastavan tarkistuksen ja vielä 4. osuudella
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edetään osa jäljen sivussa. Vauhti on reipasta ja jälkityö etenee tarkistuksista
huolimatta. 1. kulmalla ollut katko veretyksen loppuun siitä rengastaen
seisovassa ilmassa hienosti uudelle osuudelle. 2. kulma tarksti samoin 3.
kulma. Makauksista 1. yli nyökkäyksellä, 2. nopealla pysähdyksellä, 3. jäljen
sivusta erinomaisesti merkitsemään, 4. hetken pysähdys ja nuuhkaisu. Jälkeä
pitkin kaadolle, nappaa sen tutkimisen jälkeen suuhun. Hyvää jälkityötä
osoittava koira, joka selvittää haasteet . Tänään pistevähennykset
tarkistuslenkeistä ja makauksista.
 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 1.1.2017 Rek. no FI14783/17
Middle Island´s Earlybird Elisha VOI 1
Saimanen Eija 43 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Eija
   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) 4 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen huolella ja merkitsee sen. Se aloittaa hyvin
rauhallisen ja itsenäisen jälkityöskentelyn edeten jäljen päällä pääosin
maavainulla ensimmäisen osuuden. Toisella, kolmannella ja neljännellä
osuudella kostean metsän hajut innostavat sen tekemään välillä siksakkimaista
jälkityötä ja useita pieniä tarkastuslenkkejä ja -pistoja. Koira myös pysähtelee ja
tutkii metsää sekä ilmaisee ohjaajalle metsän tilannetta. Aina se palaa varmasti
jälkiuralle tiedostaen, missä jälki kulkee. Kulmista ensimmäinen yli liinan mitalla
rengastaen, toinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun. Aluksi rengastaen
tarkistus ja lopuksi jäljentekijöiden jälkiä uuden osuuden veretykseltä jatkaa
matkaa. Kolmas kulma myös rengastaen. Merkitsee lyhyellä pysähdyksellä ja
nuuhkaisulla jokaisen makauksen. Sorkasta saa vainun jo kaukaa tehden sillä
aluksi hajun perässä lenkin, mutta lopkuksi edeten jälkeä pitkin suoraan sorkalle
jääden sitä nuolemaan. Itsenäistä ja omanarvonsa tuntevaa työtä tekevä koira,
joka tietää mitä tekee. Tänään pistevähennykset makausten turhan pikaisista
merkinnöistä, tarkistuslenkeistä kulmilla ja jälkiuralla. Hienoa koiralle työrauhan
antavaa työtä liinan päässä.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 14.7.2014 Rek. no FI44522/14
Tollerbay Dallas Texas VOI 1
Koto Kati 43 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Kati
   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) 4 pistettä
Kora kutsutaan alkumakuulle, jonka se syö, Kannustaen itsenäisesti matkaan.
Koira käyttää maa- ja ilmavainua edeten pääosin jäljen päällä ja vieressä
hajutunnelissa. Vauhti on miellyttävää ja maastoon sopivaa. Jokainen osuus
edetään jälkitarkasti. Kulmat tuottavat tänään koiralle päänvaivaa.
Ensimmäisellä kulmalla ollutta katkoa rengastetaan pitkään eri suunnista ja
lopulta veretyksen alusta koukaten uudelle osuudelle. Myös toinen kulma
lenkitetään laajasti ennen uuden alun löytymistä. Kolmannella kulmalla takaa
laajahko lenkki hieman oikaisten uudelle osuudelle. Makauksista merkitään
erinonomaisesti ensimmäinen ja toinen, kolmas ohi ja neljäs yli. Sorkalle
suoraan jälkeä pitkin napaten sen suuhun. Hyvä jäljestäjä, jolle ohjaaja antaa
työrauhan. Tänään pistevähennykset kulmista ja makauksista.
 

Labradorinnoutaja, uros, s. 13.1.2019 Rek. no FI14587/19
Mimmistiinan Hymy-Heppu VOI 1
Leila Mäkinen & Timo Nojonen 46 pistettä
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Tuomari: Kalle Järvinen, ohjaaja Leila
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Rytille näytetään alkumakuu. Tästä alkoi varsin vauhdikas jäljestys. Kolme
ensimmäistä osuutta jäljen mukaisesti. 4:llä osuudella pieni lenkki. 1. kulma,
joka katko, ensin muutama lenkki ja lopuksi jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen
uuden osuuden alkuun. 2. ja 3. kulma jäljen mukaisesti. Makauksista 1. ja 4.
nopeasti merkaten. 2. ja 3.vauhdista nopaten. Sorkalle suoraan ja se kiinnosti. 
Kyllä metsä rytisi kun rytin sinne päästi. Nyt jarrua lisää ja makuutreeniä niin
puuttuvat pisteet saadaan talteen.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 7.3.2014 Rek. no FI22262/14
Luhtajoen Komia Kullervo VOI 1
Nina Salo & Janne Vuorinen 46 pistettä

Tuomari: Ilkka Niemi, ohjaaja Janne
   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
Watti kutsutaan alkumakaukselle, jonka se kuopii ja nuuhkii ja lähtee
innokkaasti jäljelle. Watti vetää voimakkaasti, mutta ohjaaja jarruttaa vauhdin
sopivaksi. Edetään maavainuisesti varmasti ja jopa tarkasti kaikki osuudet paitsi
kolmannen osuuden loppupuolella tutkitaan hetki riistan jälkiä kuusikossa ja
viimeisen osuuden alkupuolella on pieni rengastus. Katkokulmalla tukeudutaan
jäljentekijöiden jälkiin ja se selvitetään sujuvasti. Muut kulmat edetään jäljen
mukaisesti. Watti osoittaa kaksi makausta selkeästi ja yhden hieman nopeasti
pysähtyen ja nuuhkien. Watti jää näykkimään kaatoa.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.8.2015 Rek. no FI46439/15
Siipiveikon Vahva Vainu VOI 1
Hämäläinen Riitta 46 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Tiia
   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 haistelee lähtömakauksen, josta ohjattuna jäljelle. Koira etenee kaikki
osuudet maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Käytössä on sekä maa- että
ilmavainu. Koira on koko jäljenajan tietoinen tehtävästään ja etenee aaltoillen
veriuran molemmin puolin muutamia tarkistuspistoja tehden. Ensimmäinen
kulma, jolla katko, veriura loppuun ja laajoilla lenkeillä uuden verityksen alkuun.
Toinen ja kolmas kulma pienillä lenkeillä. Makauset koira osoittaa kaikki hyvin
pysähtyen. Kaadolle suoraan ja nappaa suuhunsa. Käytännön jälkityöhön
soveltuva koira. Koesuorituksen pistevähennykset kulmien työskentelystä ja
tarkastuspistoista, kokonaisuutena erinomainen suoritus.
 

Lyhytkarvainen mäyräkoira, narttu, s. 29.6.2020 Rek. no FI39317/20
Keski-Maan Yrtti VOI 1
Kantalainen Marita 47 pistettä

Tuomari: Marika Raittinen, ohjaaja Marita
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
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   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira haistaa lähtömakauksen ja aloittaa määrätietoisen pääsosin
maavainuisen jälkityön. Kaikki osuudet koira etenee veriuran päällä tai sen
välittömässä tuntumassa jälkitarkasti. Ensimmäinen kulma, jolla katko pistoja
tehden uudelle osuudelle. Toinen ja kolmas kulma tarkasti. Makauksista koira
osoittaa kaksi hyvin pysähtyen ja haistellen, yhden nopeasti pysähtyen ja
haistaen ja yksi ylittyy. Kaadolle suoraan ja se kiinnnostaa. Hieno ja hyvin
käytännön jälkityöhön soveltuva suoritus nuorelta koiralta.
 

Novascotiannoutaja, uros, s. 4.3.2014 Rek. no FI27269/14
Hillitön Tulenleikki VOI 1
Turpeenoja Mari & Vesa 47 pistettä

Tuomari: Marja Asikainen, ohjaaja Vesa
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira tutkii innostuneena alkumakauksen, ohjatusti matkaan. Jäljelle päästyään
koira rauhoittuu työhön. Se käyttää pääosin ilmavainua ja etenee sillä jäljen
päällä kulkevassa haju-urassa. Vauhti on suoraviivaista ja metsän tilannetta
tarkistetaan nopeasti vauhdissa koko ajan edeten veriuraa. Ainoastaan
viimeisellä jälkiosuudella tehdään jälkiuralla yksi yli liinan mitan tarkastuslenkki.
1. kulmallaa ollut katko veretyksen loppuun, muutamalla
tarkastusrengastuksella tukeutuen saappaan jälkiin katko vauhdilla uuden
veretyksen alkuun ilmasta napattuun hajutunnelin. 2. kulma reilulla liinanmitan
tarkastuksella takaa uudelle osuudelle, 3. kulma tarkasti rengastaen.
Makauksista 1. ja 3. erinomaisesti, 2. voisi pysähtyä enemmän ja 3. lyhyellä
pysähdyksellä. Sorkalle suoraan jääden sitä nuolemaan ja tutkimaan.
Erinomaista ja suoraviivaista jälkityötä tekevä koira. Pistevähennykset
makauksista ja tarkistuslenkeistä.
 


