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N FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICT FI47195/09 s. 10.03.2009 
kasv. Diane & Sue & Kish Loiseau 
om. Annina Nurmikivi 
 
Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO2   
1. Tekee itsenäistä hyvää hakua kattaen alueen hyvin.  
2. Selvittää ohjaustehtävän, on ohjattavissa.  
3. Selvittää 1. ykkösen määrätietoisesti, toisen ykkösen ei selvitä, ei etene tarpeeksi pitkälle.  
4. Oma-aloitteiset talteenotot, hyvät palautukset ja luovutukset.  4. Oma-aloitteiset talteenotot, hyvät palautukset ja luovutukset.  
5.  
6. Tarkkaavainen ammuttaessa. Ui mielellään.  
7. Hyvin ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka tekee miellyttävällä tavalla töitä. Kaikki muut tehtävät 
onnistuvat hyvin, valitettavasti 2. ykkösmarkkeeraus jää noutamatta.   
  
U HÄMÄJÄRVEN HANDSOME HUNTER 37778/08 s. 11.06.2008 
kasv. Minna Hämäläinen 
om. Matti Pihtola & Mari Liimatainen 
 
Asikkala 1.8.2010  Tobina Nyman  ALO0   
1. Lähtee määrätietoisesti hakuun, mutta melko pian hakuinto laskee.  
2. Selvittää ohjaustehtävän. On hallinnassa.  
3. Ensimmäisen ykkösen selvittää määrätietoisesti. Toisesta ei näyttöä.  
4. Miettii talteenottoja variksilla mutta ottaa ne oma-aloitteisesti. Lokki ok, mutta kanista kieltäytyy ja 
tuomari keskeyttää kokeen.  
5. -  5. -  
6. Ui hyvin ja tarkkaavainen ammuttaessa.  
7. Ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka selvittää ensimmäiset 2 tehtävää melko mukavasti mutta 
valitettavasti kieltäytyy hakualueella olevasta kanista. Johtaa kokeen keskeyttämiseen.   
 
Espoo 7.8.2010  Harri Sivén  ALO0   
1. Löytää kaksi riistaa alkuhausta.  
2. Hyvä suoraviivainen suoritus.  
3. Näkee molemmat heitot. Noutaa ensimmäisen mutta palautusmatkalla törmää uidessaan keppiin ja 
pelästyy, jonka jälkeen koira menettää toimintakykynsä.  
4. Hyvä nähdyillä riistoilla.  
5. -  
6. Pysyy hyvin paikoillaan ammuttaessa.  
7. Erittäin hyvän linjalle lähetystehtävän tänään suorittanut koira, joka kuitenkin markkeeraustehtävän 
yhteydessä palauttaessaan riistaa tökkää itsensä vedenalaiseen keppiin, jonka jälkeen koiran toimintakyky 
ei palaudu ja koe joudutaan keskeyttämään.   ei palaudu ja koe joudutaan keskeyttämään.   
  
U HEDERA'S TELL ME LIES FI13314/09 s. 21.07.2008 
kasv. Minna Ahlström 
om. Jari Savolainen 
 
Leppävirta 3.7.2010  Erkko Salo  ALO0   
1. -  
2. Maaohjaus: ei selvitä tehtävää. Puuttuu linjanottokyky.  
3. Markkeeraus 1: selvittää tehtävän hyvin. Markkeeraus 2: ei selvitä.  



4. Ongelmaton lokilla.  
5. -  
6. -  
7. Tuomari keskeyttää kokeen puutteellisen työskentelyinnon ja tehottomuuden johdosta.   
  
U HEDERA'S UNLIMITED STAR 16521/04 s. 07.02.2004 
kasv. Minna Ahlström 
om. Maarit Vauro 
 
Mjösund 9.10.2010  Timo Väisänen  AVO2   
1. Aloittaa hyvin, mutta juuttuu tutkimaan liiaksi alueen kuivaa osaa. Saa ylös kaksi riistaa.  1. Aloittaa hyvin, mutta juuttuu tutkimaan liiaksi alueen kuivaa osaa. Saa ylös kaksi riistaa.  
2. Ottaa ohjausta sekä vedessä että maalla ja selvittää molemmat tehtävät.  
3. Näkee heitot ja noutaa riistat itsenäisesti ja suoraviivaisesti.  
4. Empii hieman fasaanin ylös otossa, muuten moitteetonta.  
5.  
6. Passissa hieman jännittynyt ja pitää vähän ääntä.  
7. Innokkaasti ja vauhdikkaasti koko kokeen ajan työskennellyt koira, joka selvittää muut kokeen tehtävät 
erinomaisesti, mutta olisi voinut olla tehokkaampi hakutyössä.   
  
U HÖPÖHÄNNÄN KEVÄT-INTO FI38314/09 s. 17.05.2009 
kasv. Niina Roivainen 
om. Anna Simola 
 
Pomarkku 2.10.2010  Jyry Tuominen  ALO0   
1. Koira on haluton työskentelemään vesialueella, eikä riistaa löydy.  
2. Koira ottaa ohjausta ja saadaan riistalle.  
3. Koira muistaa kaikki pudotukset ja selvittää molemmat tehtävät.  3. Koira muistaa kaikki pudotukset ja selvittää molemmat tehtävät.  
4. Palauttaa suoraan ohjaajalle. Saisi olla huolellisempi luovutuksissa.  
5.  
6.  
7. Hyvä ohjaustehtävän tehnyt koira, joka puutteet itsenäisessä työssä pudottavat sen palkinnoilta.   
  
N HULIVILIN HAPPY EVER AFTER 19123/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Sanna Karlsson 
 
Kajaani 7.8.2010  Raimo Huhtiniemi  ALO0   
1. Hakutyö ei tänään käynnisty toivotulla tavalla.  
2. Koira reagoi ohjaajan merkkeihin. Tehtävän selvittäminen tuottaa kuitenkin melkoisia vaikeuksia.  
3. Näkee molemmat pudotukset ja noutaa linnut varmasti.  
4. Pari huolimatonta luovutusta.  
5. -  
6. Rauhallinen, tarkkaavainen passissa.  6. Rauhallinen, tarkkaavainen passissa.  
7. Pirteän kuvan itsestään antaneen koiran haku on tänään riittämätöntä. Vaikeuksia myös ohjaustehtävän 
suorittamisessa.   
 
Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO0   
1. Lähtee innokkaasti hakuun, mutta haku tänään valitettavasti liian tehotonta ja työskentelystä puuttuu 
hakumotivaatio.  
2. Selvittää ohjaustehtävän. On hallinnassa.  
3. Selvittää ensimmäisen markkeerauksen määrätietoisesti. Selvittää myös toisen ykkösen itsenäisesti.  
4. Oma-aloitteiset talteen otot. Hyvät palautukset ja luovutukset.  



5.  
6. Ui hyvin. Tarkkaavainen ammuttaessa.  
7. Ohjaajan hallinnassa oleva koira, joka läpivie kokeen, mutta haku tänään riittämätöntä, jotta koiraa 
voitaisiin palkita.   
  
U HULIVILIN HAPPY HUNTER 19120/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Seija Virtanen 
 
Vehmaa 28.8.2010  Ossi Kähärä  ALO2   
1. Kattaa aluetta melko hyvin. Löytää 4/5. Haukkuu epämääräisesti jotain metsässä. Ei tee sitä toistamiseen. 1. Kattaa aluetta melko hyvin. Löytää 4/5. Haukkuu epämääräisesti jotain metsässä. Ei tee sitä toistamiseen. 
2. Koira esittää ohjattavuutta. Melko helposti ohjattavissa.  
3. Näkee kaikki heitot. Suoraviivaiset, hyvät noudot.  
4. Muutama pudotus luovutusvaiheessa. Muilta osin moitteeton.  
5. Itseluottamus ei riittänyt jäljellä.  
6.  
7. Tasapainoinen. Melko tehokas työskentelijä. Selvittää kokeen tehtävät. Pummaa jäljen.   
 
Hamina 25.9.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO2   
1. Esittää mukavaa hakua läpi koko kokeen.  
2. Erittäin hyvin ohjattavissa.  
3. Nopeat, suoraviivaiset noudot.  
4. Hyvä.  
5. Ei selvitä jälkeä.  
6. Laukauksenkesto: Hieman kiihtynyt.  
7. Tasaisen varmasti liikkuva koira, joka selvittää kokeen muut osa-alueet, mutta ei jäljestämistehtävää, 
mikä pudottaa koiran palkintosijaa.   mikä pudottaa koiran palkintosijaa.   
  
N HULIVILIN MY HAPPINESS 19121/07 s. 28.02.2007 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen 
 
Kajaani 8.8.2010  Vesa Hietikko  ALO0   
1. Koira liikkuu alueella hyvällä vauhdilla.  
2. Saadaan toisella lähetyskerralla ohjattua riistalle.  
3. Näkee pudotukset, noutaa toisen heitetyn, unohtaa ensimmäisenä heitetyn.  
4. Koira miettii löytämillään riistoilla ylösottovaiheessa paikallistamis- ja ohjaustehtävän yhteydessä. 
Hakutehtävässä kieltäytyy noutamasta varista.  
5. -  
6. Koiran ja ohjaajan yhteistyö on hyvä.  
7. Työhaluinen koira jolla suuria puutteita riistankäsittelyssä ja koe keskeytyy.   
  
U HULIVILIN STEP BY STEP 14922/06 s. 21.01.2006 U HULIVILIN STEP BY STEP 14922/06 s. 21.01.2006 
kasv. Kirsi Mantilo 
om. Outi Karjalainen & Jarno Raitavuo 
 
Leppävirta 3.7.2010  Erkko Salo  ALO1   
1. Suorittaa hyvää hakua ja noutaa 4/5 riistaa. Rauhallinen työskentelyvauhti mutta riittävän tehokas.  
2. Maaohjaus: selvittää tehtävän melko nopeasti. Vesiohjaus: lähtee hyvin linjalle, saadaan ohjattua 
suoraan linjalle.  
3. Markkeeraus 1: selvittää hyvin tehtävän. Markkeeraus 2: unohtaa linnun, ei noutoa  
4. Ongelmaton.  



5. Pääsee jäljelle, jonka selvitti.  
6. Ui hitaasti mutta määrätietoisesti.  
7. Hyvin ohjaajan hallinnassa työskentelevä koira. Pienet moitteet paikallistamiskyvyssä ei haittaa 
suorituksen kokonaisarvoa. Selvittää myös jäljen.   
  
U HUNAJAN BE-HUNTER 58653/08 s. 19.11.2008 
kasv. Merja Kurttila 
om. Tanja Kortesalmi 
 
Rovaniemi 14.8.2010  Ossi Kähärä  ALO3   
1. Tekee hakua hyvällä innolla ja vauhdilla.  1. Tekee hakua hyvällä innolla ja vauhdilla.  
2. Koira yrittää mutta ei ymmärrä ohjaajan signaaleja. Tehtävä jää suorittamatta.  
3. Näkee heitot. Hyvä muistikuva. Selvittää tehtävän itsenäisesti hyvällä vauhdilla.  
4. Pudottelee luovutuksen yhteydessä.  
5. -  
6. -  
7. Reipasvauhtinen, erittäin riistaintoinen koira. Hyvä markkeeraaja. Palkintosijaan vaikuttaa puute 
ohjattavuudessa ja riistan käsittelyssä.   
 
Hailuoto 18.9.2010  Vesa Turunen  ALO0   
1. Aloittaa haun haparoiden. Kieltäytyy toistamiseen variksista ja tuomari keskeyttää kokeen.  
2. Vesiohjaus: Lähtee annettuun suuntaan ja suorittaa tehtävän.  
Maaohjaus: -  
3. Vesimarkkeeraus: Markkeeraa ensin lyhyeksi, mutta suorittaa tehtävän itsenäisesti.  
Maamarkkeeraus: Näkee heiton ja suorittaa tehtävän.  
4. Pinnalliset otteet linnuista ja pudottelee luovuttaessa.  
5.  5.  
6. Erinomaisessa yhteistyössä ohjaajansa kanssa.  
7. Hyvät markkeeraukset ja vesityön suorittanut koira, jonka puutteellinen riistankäsittely hakutehtävässä 
johtaa kokeen keskeyttämiseen.   
  
N JADORED'S BEAUTY BEAN 60693/08 s. 07.11.2008 
kasv. Nina Heitto 
om. Sari Talvenheimo 
 
Vehmaa 28.8.2010  Ossi Kähärä  ALO0   
1. Ei kokeiltu.  
2. Ei kokeiltu.  
3. Näkee heiton. Ei suostu noutamaan löytämäänsä lokkia.  
4. Jättää lokin maastoon.  
5.  
6.  
7. Koira hylkää kokeen alkuvaiheessa lokin. Tuomari keskeyttää kokeen.   7. Koira hylkää kokeen alkuvaiheessa lokin. Tuomari keskeyttää kokeen.   
  
U JADORED'S MR BEAN 60694/08 s. 07.11.2008 
kasv. Nina Heitto 
om. Heidi Vuoria 
 
Salo 12.9.2010  Ossi Kähärä  ALO0   
1. Hakee variksen, toista osaa ei kokeiltu.  
2. Ei kokeiltu.  
3. Katsoo keskittyneesti ja saa hyvät havainnot kummastakin heitosta. Hakee viimeksi heitetyn 



suoraviivaisesti, hyvä muistikuva myös ensimmäisestä heitosta, jonka löytää, ei kuitenkaan suostu sen 
palautukseen.  
4. Tuo variksen siististi, ei suostu kaniin, eikä löytämänsä lokin palautukseen.  
5.  
6.  
7. Hyvin tehtäviinsä keskittynyt koira, ongelmat riistan käsittelyssä keskeyttävät kokeen.   
  
U JONES JUWEL VOM LECH-TOLLER NEST 38099/07 s. 26.03.2006 
kasv. Thomas & Doris Hoffmann, Saksa 
om. Minna Jatkola 
  
Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  AVO0   
1. Aloittaa haun löytämällä yhden riistan.  
2. Koira ei tänään noudata ohjaajan antamia merkkejä ja riista jää saamatta.  
3. Näkee heitot. Noutaa molemmat riistat itsenäisesti ja melko suoraviivaisesti.  
4. Muutoin hyvää, mutta kieltäytyy variksen noudoista ja koe keskeytyy.  
5.  
6. Ääntelee vaimeasti passissa, muuten rauhallinen. Pysyy paikallaan laukauksissa.  
7. Hyvin ohjaajansa hallinnassa oleva koira, jonka koe tänään kuitenkin keskeytyy riistasta kieltäytymiseen 
variksella.   
 
Närpiö 19.9.2010  Jyry Tuominen  AVO3   
1. Koira työskentelee melko itsenäisesti, mutta voisi olla hiukan tehokkaampi. Löytää 3/4.  
2. Koira ottaa ohjausta, mutta ei riittävästi ja tehtävä jää suorittamatta.  
3. Koira muistaa kaksi pudotusta, mutta olisi voinut paikallistaa ne tarkemmin.  
4. Hyvät otteet ja palauttaa suoraan ohjaajalle.  
5.  5.  
6.  
7. Melko hyvää, itsenäistä työtä tehnyt koira, joka olisi voinut olla hiukan tehokkaampi. Tulisi keskittyä 
paremmin paikallistamistehtävässä, jolloin myöskin olla paremmin ohjattavissa.   
 
Pomarkku 2.10.2010  Ari-Pekka Fontell  AVO0   
1.  
2. Koira ei ole riittävästi ohjattavissa.  
3. Ei selvitä markkeerausta kokonaisuudessaan. Noutaa jälkimmäiseksi heitetyn.  
4. Hyvä.  
5.  
6. Laukauksenkesto hyvä.  
7. Toiminnanhaluinen koira, joka ei tänään selvitä ohjaus- ja markkeeraustehtäviä.   
  
U KIIKUNKAAKUN PIKKU KOO 45874/05 s. 03.09.2005 
kasv. Heidi Nummiola 
om. Hanna Kivijärvi & Janne Manninen om. Hanna Kivijärvi & Janne Manninen 
 
Kajaani 8.8.2010  Raimo Huhtiniemi  ALO3   
1. Alussa haku on melko tukkoista mutta parantaa sitten ja tekee jonkin aikaa erinomaista hakutyötä.  
2. Melko suuria vaikeuksia tehtävän selvittämisessä vaikka koira onkin jollakin tavoin ohjaajansa 
hallittavissa.  
3. Näkee pudotukset ja noutaa linnut varmasti.  
4. Pudottelee riistoja luovutuksien yhteydessä, muuten hyvä.  
5. -  
6. Hieman rauhaton passissa silti tarkkaavainen.  



7. Vauhdikas, hieman itsepäinen, joka selviytyy päivän tehtävistä kohtuullisesti. Puutteet eri osa-alueilla 
laskevat palkintosijaa.   
  
N KILOBYTE VOM LECH-TOLLER NEST 16763/07 s. 17.07.2006 
kasv. Doris & Thomas Hoffmann, Saksa 
om. Annina Nurmikivi 
 
Pomarkku 2.10.2010  Ari-Pekka Fontell  AVO3   
1. Koira liikkuu alueella mukavalla vauhdilla, mutta teho saisi olla suurempi.  
2. Selvittää ohjaustehtävän helposti.  
3. Näkee selvästi molemmat heitot. Noutaa jälkimmäisen, mutta ensimmäisestä kuva häviää, ja lintu jää 3. Näkee selvästi molemmat heitot. Noutaa jälkimmäisen, mutta ensimmäisestä kuva häviää, ja lintu jää 
maastoon.  
4. Pinnalliset otteet, mutta ei pudottele.  
5.  
6. Laukauksenkesto hyvä.  
7. Pirteä koira. Selvittää loistavasti ohjaustehtävän. Puutteet markkeerauksessa, haun tehokkuudessa 
vaikuttavat palkintosijaan.   
  
N MIDDLE ISLAND'S AFTERGLOW AMBER 59647/07 s. 04.12.2007 
kasv. Iina & Eija Saimanen 
om. Iina & Riku Saimanen 
 
Liperi 14.8.2010  Markku Bräyschy  ALO0   
1.  
2.  
3. Näkee pudotuksen.  
4. Paikallistamistehtävässä kieltäytyy riistasta.  4. Paikallistamistehtävässä kieltäytyy riistasta.  
5.  
6.  
7. Suoritus keskeytetään koiran kieltäydyttyä paikallistamistehtävän yhteydessä riistasta.   
  
U NOVAMIAN SIRIUS 59875/07 s. 17.11.2007 
kasv. Miia Tanttu 
om. Tiina & Esa Laajala 
 
Nivala 15.05.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
1. -  
2. Ottaa linjaa ja kuuntelee ohjaajaansa.  
3. Markkeeraus nro 1: lähtee paukkuun mutta saadaan takaisin, selvittää tehtävän. Markkeeraus nro 2&3: 
selvittää hieman haparoiden tehtävät  
4. Riistankäsittely on tänään hieman huolimatonta.  
5. -  
6. RL, lähtee paukkuun  6. RL, lähtee paukkuun  
7. Mukavasti liikkuva koira, jolla tänään ongelmia laukauksen kestossa sekä riistankäsittelyssä. Tuomari 
keskeyttää kokeen.   
  
  



N PICNIC ELOISA GEISHA 10399/07 s. 21.11.2006 
kasv. Taina Jelekäinen 
om. Pirkko & Pasi Partanen 
 
Nivala 15.05.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
1. Aloitta haun reippaasti mutta jättää noudon kesken.  
2. Ottaa linjaa ja saadaan riistalle.  
3. Selvittää kaikki markkeeraukset, joskin 2-markkeerauksessa pientä haparointia.  
4. Jättää useamman noudon kesken  
5. -  
6. RL, kiihtynyt  6. RL, kiihtynyt  
7. Pirteä, nuori tolleri. Selvittää mukavasti markkeeraus- sekä ohjaustehtävät. Tänään kuitenkin ongelmia 
palautuksien kanssa siinä määrin, että tuomari keskeyttää kokeen.   
  
N REDADICT DANDY DUCK 63077/08 s. 20.12.2008 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Annina Nurmikivi 
 
Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO3   
1. Kattaa melko hyvin alueen. Haku saisi olla hieman tehokkaampaa.  
2. On melko hyvin ohjattavissa, mutta ei ihan tarpeeksi selvittääkseen tehtävän.  
3. Selvittää molemmat 1-markkeeraukset itsenäisesti ja määrätietoisesti.  
4. Oma-aloitteiset talteenotot, hyvät palautukset, pientä toivomista luovutuksissa vedestä.  
5.  
6. Ui mielellään. Tarkkaavainen ammuttaessa.  
7. Työskentelyhaluinen koira, joka selvittää tehtävät tänään; jonkun verran toivomista ohjattavuudessa ja 
hakutyöskentelyssä.   hakutyöskentelyssä.   
 
Pomarkku 2.10.2010  Jyry Tuominen  ALO0   
1. Koira yrittää kovin tehdä työtä, mutta sen kylmänsietokyky ei riitä tehtävän suorittamiseen.  
2. Koiraa ohjataan voimakkaasti ja se saadaan riistalle.  
3. Ykkösmarkkeerauksessa koira selvittää tehtävän itsenäisesti. Kakkosmarkkeerauksessa koira muistaa 
molemmat pudotukset, hakee jälkimmäistä pudotusta melko kauan.  
4. Palauttaa suoraan ohjaajalle, voisi olla varmempi luovutuksissa.  
5.  
6.  
7. Hyvin työskentelyhaluinen koira, jonka ominaisuudet eivät riittäneet kokeen suorittamiseen.   
  
U REDADICT RODEO RIDER 44938/07 s. 20.07.2007 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Samuli Tiirikainen 
 
Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  ALO1   Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  ALO1   
1. Melko hyvin alueella työskenteleväkoira, joka löytää riistoja alueelta melko hyvään tahtiin.  
2. Etenee hyvin osoitettuun suuntaan.  
3. Suorittaa 1. markkeerauksen erittäin suoraviivaisesti. Selvittää myös toisen ykkösmarkkeerauksen.  
4. Pudottaa riistan palautusmatkalla mutta tuo sen kuitenkin ohjaajan pyynnöstä. Muilla riistoilla koira 
käsittelee niitä mallikelpoisesti.  
5. Jäljestää kanin jäljen.  
6. Ääntelee hyvin lievästi kokeen alussa.  
7. Tasaisen varmasti tehtäviä suorittava koira, joka selviytyy kokeen tehtävistä hyvin.   
 



Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO0   
1. Tekee ajoittain hyvää hakua, liikkuu laajalla alueella. Tuloksellisuus saisi tänään olla parempi.  
2. Selvittää ohjaustehtävän, on hallinnassa.  
3. Selvittää ykkösmarkkeerauksen määrätietoisesti. Toista ykköstä ei suoriteta, ks. riistan käsittely.  
4. Oma-aloitteiset talteen otot, joskin pientä viivyttelyä muutaman riistan kohdalla. Hyvät palautukset ja 
luovutukset paitsi yhdestä hakualueen riistasta, jonka noudon jättää kesken. Koe keskeytetään.  
5.  
6. Tarkkaavainen ammuttaessa. Ui mielellään. Tänään hieman "kovakorvainen". Pientä äännehdintää 
odottaessaan.  
7. Ohjaajan hallinnassa oleva koira, jolla työskentelyhalua, mutta valitettavasti tänään jättää noudon 
kesken ja koe keskeytetään.   kesken ja koe keskeytetään.   
  
N REDADICT UNBELIEVABLE 37499/08 s. 28.05.2008 
kasv. Annina Nurmikivi 
om. Helena Pesonen 
 
Uurainen 24.7.2010  Harri Sivén  ALO0   
1. -  
2. Koira etenee muutaman metrin, mutta ei tänään etene riittävästi osoittaakseen olevansa linjalle 
lähetettävissä.  
3. Näkee heiton, etenee riistalle mutta riista saadaan talteen vasta toisella lähetyksellä. 
Vesimarkkeerauksen koira tuo rannalle.  
4. Jättää markkeeraustehtävässä riistan maastoon. Tuo sen kuitenkin toisella lähetyksellä. Hyvin pinnalliset 
otteet riistoista. Markkeerauksesta koira tuo lokin rannalle ja jättää sen sinne.  
5. -  
6. Pysyy hyvin paikallaan laukauksessa.  
7. Innokas koira jonka koe kuitenkin keskeytyy tänään noutohalun puutteesta johtuviin 7. Innokas koira jonka koe kuitenkin keskeytyy tänään noutohalun puutteesta johtuviin 
riistankäsittelyongelmiin.   
 
Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO0   
1. Lähtee innokkaasti hakuun. Kattaa suuren osan alueesta. Tekee itsenäistä työtä. Valitettavasti kieltäytyy 
lokista. Katso riistan käsittely.  
2. Selvittää ohjaustehtävän hyvin.  
3. Ensimmäisen ykkösen selvittää määrätietoisesti.  
4. Oma-aloitteiset talteen otot useammasta riistasta. Valitettavasti kieltäytyy lokista hakualueella. Otteet 
pinnallisia paitsi kanista.  
5.  
6. Ui mielellään. Tarkkaavainen ammuttaessa.  
7. Työskentelyhaluinen koira, joka on ohjaajansa hallinnassa. Tänään valitettavasti kieltäytyy hakualueen 
lokista ja koe keskeytyy.   
  
N REDADICT UNBREAKABLE 37501/08 s. 28.05.2008 
kasv. Annina Nurmikivi kasv. Annina Nurmikivi 
om. Teresa Lindström & Jussi Pyykkönen 
 
Kajaani 7.8.2010  Raimo Huhtiniemi  ALO0   
1. Aloittaa haun mukavasti mutta haun edetessä tehokkuus laskee ja lopussa hakutyö loppuu kokonaan.  
2. Ei saada etenemään haluttuun suuntaan.  
3. Näkee molemmat pudotukset ja noutaa linnut.  
4. Hyvä  
5. -  
6. Polskii uidessaan  



7. Varsin mukavasti aloittanut koira joka ei ole ohjattavissa. Hakutyön loppuminen pudottaa koiran 
palkinnoilta kokeen lopussa.   
 
Kajaani 8.8.2010  Vesa Hietikko  ALO3   
1. Hyvällä vauhdilla aluetta tutkiva koira joka löytää myös tehokkaasti riistaa.  
2. Saadaan kolmannella yrityksellä ohjattua riistalle.  
3. Näkee hyvin molemmat pudotukset. Noutaa toisen mutta ei muista toista pudotusta.  
4. Hyvät suoraviivaiset palautukset, nätit luovutukset ohjaajalle.  
5. -  
6. Seuraa ohjaajaansa hyvin. Rauhallinen laukausten aikana.  
7. Työskentelyhaluinen, innokas koira joka tekee vahvaa hakutyötä. Epäonnistuminen 7. Työskentelyhaluinen, innokas koira joka tekee vahvaa hakutyötä. Epäonnistuminen 
paikallistamistehtävässä sekä ohjaustehtävän puutteet vaikuttavat koiran palkintosijaan.   
 
Hailuoto 18.9.2010  Vesa Turunen  ALO0   
1. Tekee hakua tuoden karin ja variksen. Kieltäytyy kuitenkin variksesta ja tavista ja koe keskeytyy.  
2. Vesiohjaus: Suorittaa tehtävän 2. lähetyksellä.  
Maaohjaus: -  
3. Vesimarkkeeraus: Havaitsee heiton ja suorittaa tehtävän.  
Maamarkkeeraus: Näkee heiton, lähtee palauttamaan, pudottaa linnun, jonka noutaa kuitenkin 
ohjaajalleen.  
4. Hyvät otteet riistoista. Kieltäytyy kuitenkin riistoista hakutehtävän yhteydessä.  
5.  
6. Hyvä yhteistyö ja helposti hallittavissa oleva koira.  
7. Mukavasti kokeen aloittanut koira, jonka riistasta kieltäytymiset hakutehtävän yhteydessä johtavat 
tänään kokeen keskeytymiseen.   
 
Tornio 2.10.2010  Antti Nurmi  ALO2   Tornio 2.10.2010  Antti Nurmi  ALO2   
1. Hakee sitkeästi koko alueen ja löytää riittävästi riistaa.  
2. Saadaan riistalle parin uusintayrityksen jälkeen.  
3. Noutaa molemmat itsenäisesti, mutta vesialueen lokin rantoja pitkin.  
4. Erittäin hyvä riistan käsittely ja palauttaa nopeasti.  
5. Ei selvitä jälkeä, eikä uskalla lähteä uudelleen.  
6. Pysyy laukauksissa paikalla. Voisi työskennellä vedessä paremmin.  
7. Koira on hyvä riistan käsittelijä ja toimii myös hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Selvittää kaikki 
tehtävät mukavalla tavalla. Epäonnistuminen jälkitehtävässä alentaa palkintosijaa.   
  
U REPONI KOTONA OSAA 33711/08 s. 10.05.2008 
kasv. Riikka Tarvonen 
om. Antti Tervonen & Pauliina Korhonen 
 
Kajaani 7.8.2010  Raimo Huhtiniemi  ALO0   
1. Liikkuu hyvällä vauhdilla mutta ei tutki järjestelmällisesti hakualuetta. Haku jää tehottomaksi ja loppuu 
kokonaan.  kokonaan.  
2. Vaikeuksia saada koira etenemään oikeaan suuntaan. Tehtävä kuitenkin lopulta selvitetään.  
3. Näkee pudotukset ja noutaa linnut itsenäisesti.  
4. Epäröi riistoilla, pudottelee noudon eri vaiheissa.  
5. -  
6. Vinkuu noutoihin lähdettäessä.  
7. Innokas koira, jonka vinkuminen sekä puutteet riistan käsittelyssä ja haussa pudottavat palkintosijoilta.  
  
  



Kajaani 8.8.2010  Vesa Hietikko  ALO0   
1. -  
2. Koira saadaan hyvällä linjalla suoraan riistalle.  
3. Näkee pudotukset selvästi. Koira ei suostu työskentelyyn tehtävän aikana.  
4. Nähdystä ohjausriistan noudosta hyvä.  
5. -  
6. Koira ääntelee melko voimakkaasti kokeen aikana.  
7. Koiran koe keskeytyy paikallistamistehtävän yhteydessä työskentelystä kieltäytymiseen.   
  
N SIENNA-RED EMERALD OF FIRE 26309/04 s. 06.05.2004 
kasv. Benita Rosenholm kasv. Benita Rosenholm 
om. Katja Vossi 
 
Vihtijärvi 19.6.2010  Jyry Tuominen  ALO3   
1. Koira työskentelee hieman ailahtelevasti mutta löytää riistaa. Tehtävän edetessä työskentelyteho 
kuitenkin laskee.  
2. Koira saadaan ohjattua riittävän lähelle riistaa jonka se vainullaan paikallistaa.  
3. Muistaa kaksi pudotusta, toisen noutoon tarvitsee uusintalähetyksen.  
4. Pudottaa ohjausriistan, siirtyy hakualueelle, mutta noutaa riistan kehotuksesta uudelleen.  
5. -  
6. Koira ääntelee markkeeraustehtävään lähtiessä.  
7. Hyvin innokas koira, jonka epävarmuus riistankäsittelyssä ja haun tehokkuudessa alentaa palkintosijaa.  
  
Vehmaa 28.8.2010  Ossi Kähärä  ALO2   
1. Kattaa aluetta hyvin. Löytää 3 riistaa nopeasti, jonka jälkeen motivaatio laskee.  
2. Selvittää tehtävän ohjattuna. Uskoo kuitenkin silmiään paremmin kuin ohjaajaan.  
3. Näkee kaikki heitot. Hyvä muistikuva. Selvittää tehtävän.  3. Näkee kaikki heitot. Hyvä muistikuva. Selvittää tehtävän.  
4. Moitteetonta.  
5.  
6. Pitää ääntä kiihottavissa tehtävissä, kun riistaa heitetään.  
7. Erittäin riistaintoinen, vauhdikas koira. Työskentelee hyvin ylivirittyneessä tilassa. Palkintosijaan 
vaikuttaa pienet puutteet eri osa-alueella.   
 
Salo 12.9.2010  Ossi Kähärä  ALO3   
1. Kattaa aluetta hyvin, hakee nopealla rytmillä. Löytää 4/6.  
2. Täyttää luokan vaatimuksen.  
3. Näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn suoraviivaisesti. Unohtaa ensiksi heitetyn.  
4. Spontaanit ylösotot, palauttaa ripeästi. Pudottelee luovutusvaiheessa.  
5.  
6. Pientä ääntä tehtävien alussa.  
7. Erittäin pirteä, riistaintoinen koira, joka työskentelee ylivirittyneessä tilassa. Palkintosijaan vaikuttaa 
epäonnistunut paikallistamistehtävä ja riistojen pudottelu luovutusvaiheessa.   
    
U SIIPIVEIKON INTROIKIVIUHKO 10146/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Riikka Tetri & Pertti Manner 
 
Salo 12.9.2010  Ossi Kähärä  ALO0   
1. Kattaa aluetta hyvin, löytää riistaa tehokkaasti.  
2. Helposti ohjattavissa, selvittää tehtävän ohjattuna.  
3. Näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn suoraviivaisesti. Liian heikko muistikuva ensiksi heitetystä, jota ei 
saa ylös.  



4. Käy merkkaamassa kanin ja sorsan, jotka sitten vaadittaessa tuo.  
5.  
6.  
7. Erittäin työhaluinen, melko itsenäinen koira. Epäonnistunut paikallistamistehtävän suoritus ja 
riistankäsittelyongelmat sulkevat koiran pois palkinnoilta.   
  
N SIIPIVEIKON MUUSAMETSÄTÄHTI 10148/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Anna & Ville Rantala 
 
Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  VOI-   Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  VOI-   
1. Koira aloittaa haun melko mukavasti, mutta alkaa hiukan hyytyä ja ohjaaja keskeyttää kokeen.  
2. Ei ole riittävästi ohjattavissa.  
3. Selvittää tehtävät ohjaajan pienellä tuella.  
4. Moitteeton.  
5.  
6. On hiljainen passissa. Soveltuu hyvin veneestä tapahtuvaan metsästykseen.  
7. Koira, joka suorittaa tänään markkeeraukset hyväksytysti ja jota ohjataan hillitysti. Kun ohjaus 
epäonnistuu eikä haku suju ohjaajan toivomalla tavalla, niin ohjaaja keskeyttää kokeen.   
  
U SIIPIVEIKON RASMUSREPOHÄNTÄ 10149/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Päivikki & Timo Seppänen 
 
Eura 18.9.2010  Markku Bräyschy  AVO2   
1. Erinomaisen laaja ja tehokas, kestävä työskentely.  
2. Ei ole riittävästi ohjattavissa.  2. Ei ole riittävästi ohjattavissa.  
3. Selvittää tehtävän hyvin.  
4. Hyvä.  
5.  
6.  
7. Erittäin tehokkaasti ja hyvällä kestävyydellä kokeessa työskennellyt koira, jonka suorituksen 
kokonaisuutta heikentää hieman puutteellinen ohjattavuus.   
 
Pomarkku 2.10.2010  Ari-Pekka Fontell  AVO3   
1. Alottaa hyvin. Haun loppuvaiheessa koiraa joudutaan "kohdistamaan" alueelle. Riistaa saadaan ylös.  
2. Koira ei ole riittävästi ohjattavissa.  
3. Selvittää suoraviivaisesti molemmat tehtävät.  
4. Hyvä.  
5.  
6. Laukauksenkesto hyvä.  
7. Toiminnanhaluinen koira. Selvittää markkeeraustehtävän. Hakutehtävässä koira voisi olla 
keskittyneempi. Ohjaustehtävän epäonnistuminen sekä haun puutteet vaikuttavat palkintosijaan.   keskittyneempi. Ohjaustehtävän epäonnistuminen sekä haun puutteet vaikuttavat palkintosijaan.   
 
Mjösund 9.10.2010  Timo Väisänen  AVO0   
1. Tutkii mielellään alueen kuivaa osaa, ja kun se on palannut muutamaan kertaan tyhjänä, lähtee etsimään 
myös kaislikkoalueelle ja löytää sieltä riistan.  
2. Vedessä ei lähde etenemään ja tehtävä jää selvittämättä. Maaohjauksen selvittää mallikkaasti.  
3. Näkee heitot ja noutaa toisen suoraviivaisesti. Muistikuva ensin heitetystä hieman hämärä ja vaikka käy 
aivan lähellä riistaa, ei saa sitä ylös.  
4. Hyvät otteet ja luovutukset.  
5.  



6. Rauhallinen passissa. Seuraa vaivattomasti.  
7. Hieman vaihtelevasti työskentelevä koira, jonka työskentelyssä sen verran puutteita eri osasuorituksissa, 
että koira putoaa palkinnoilta.   
  
N SIIPIVEIKON SANNISYYSHEHKU 10150/07 s. 11.10.2006 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Mervi Pekkanen 
 
Hirvensalmi 6.6.2010  Raimo Huhtinemi  AVO0   
1. Hakee määrätietoisesti ja tehokkaasti kuivalla maalla, mutta ranta-alueet jää tutkimatta.  
2. Ei ensimmäisellä lähetyskerralla juurikaan välitä ohjaajan ohjeista. Toisellakin lähetyskerralla eteneminen 2. Ei ensimmäisellä lähetyskerralla juurikaan välitä ohjaajan ohjeista. Toisellakin lähetyskerralla eteneminen 
on melko itsenäisen tuntuista.  
3. Näkee molemmat pudotukset. Etenee suoraviivaisesti ensimmäiselle, mutta tuo sen melko pitkän 
viivyttelyn jälkeen. Toisessa etenee itsenäisesti vastarannalle, mutta muistikuva on niin huono, että 
tarvitsee ohjaajan apua.  
4. Hyvä ote. Pudottelee joitain ennen luovutusta.  
5. Vinkuu hieman passissa.  
6. Itsenäinen, melko työskentelyhaluinen koira, jolla tänään puutteita lähes kaikilla osa-alueilla.   
 
Asikkala 31.7.2010  Markku Bräyschy  AVO0   
1. -  
2. Karkaa tehtävän yhteydessä ohjaajan hallinnasta.  
3. -  
4. Ei huomautettavaa.  
5. -  
6. -  
7. Koiran koesuoritus keskeytyy sen karattua ohjaajan hallinnasta ohjaustehtävässä.   7. Koiran koesuoritus keskeytyy sen karattua ohjaajan hallinnasta ohjaustehtävässä.   
  
N SIIPIVEIKON SORSANSURMA FI21743/09 s. 28.02.2009 
kasv. Anna & Ville Rantala 
om. Anna & Ville Rantala 
 
Sastamala 14.8.2010  Harri Sivén  ALO3   
1. Melko tehokkaasti riistoja alueelta löytävä koira, joka jättää löytämänsä variksen noudon kesken 
vaihtaen sen matkalla vaihtamaansa lokkiin (todennäköisyys).  
2. Etenee linjaa, riista saadaan talteen.  
3. Koira ei näe 1. heittoa (katsoo väärään suuntaan, kuulee ainoastaan). Riista saadaan talteen 
uusintalähetyksellä. 2. markkeerauksen koira noutaa suoraviivaisesti.  
4. Jättää palautuksen kesken ensimmäisen lokin kohdalla. Riista saadaan kuitenkin tulemaan ohjaajan 
kehoituksella. Pudottaa kaksi luovutuksista. Pinnalliset otteet riistoista.  
5.  
6. Pysyy paikallaan laukauksissa.  
7. Innokas työskentelijä, joka on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Puutteita kuitenkin tänään eri osa- alueilla, 7. Innokas työskentelijä, joka on hyvin ohjaajansa hallinnassa. Puutteita kuitenkin tänään eri osa- alueilla, 
jotka vaikuttavat koiran palkintosijaan.   
 
Alavus 28.8.2010  Tobina Nyman  ALO1   
1. Tekee itsenäistä ja tehokasta hakua. Lähtee aina uudestaan ja tekee töitä.  
2. Selvittää ohjaustehtävän. On hallinnassa.  
3. Selvittää molemmat ykköset itsenäisesti.  
4. Oma-aloitteiset talteen otot, joskin pientä viivyttelyä joidenkin kohdalla. Hyvät palautukset ja 
luovutukset.  
5. Selvittää jäljen.  



6. Ui mielellään ja rauhallisesti. Tarkkaavainen ammuttaessa.  
7. Hyvin ohjaajan hallinnassa, jolla suuri työskentelyhalu. Miellyttävä pari.   
  
U STARLIT LAKE'S BALDO 22333/05 s. 21.03.2005 
kasv. Arja Moilanen 
om. Eine Haataja 
 
Kajaani 7.8.2010  Raimo Huhtiniemi  ALO3   
1. Hakee hyvällä innolla mutta keskittyy vesi- ja ranta-alueelle. Työskentelee lopussa myös rantametsässä 
kun koira sinne selkeästi lähetetään.  
2. Pieniä vaikeuksia saada koira haluttuun suuntaan tehtävä kuitenkin selvitetään.  2. Pieniä vaikeuksia saada koira haluttuun suuntaan tehtävä kuitenkin selvitetään.  
3. Näkee linnut ja noutaa linnut varmasti.  
4. Pudottelee riistat ohjaajan jalkoihin.  
5. -  
6. Hallintavaikeuksia lähitilanteissa ja hakualueella.  
7. Työskentelyssä vauhdikas koira. Riistojen pudottelu ja pienet puutteet muilla osa-alueilla pudottavat 
palkintosijaa.   
 
Kajaani 8.8.2010  Vesa Hietikko  ALO3   
1. Hyvällä kestävällä vauhdilla tekevä koira.  
2. Pienien alkuvaikeuksien jälkeen koira saadaan helposti riistalle.  
3. Näkee pudotukset, noutaa ensimmäisen nopeasti, ei muista toista pudotusta.  
4. Pudottelee riistoja ohjaajan läheisyyteen.  
5. -  
6. Pysyy laukausten aikana hyvin paikallaan.  
7. Erittäin työintoinen koira, joka tekee hyvää hakutyötä. Paikallistehtävän epäonnistuminen sekä riistan 
käsittelyn yhteydessä olevat puutteet alentavat palkintosijaa.   käsittelyn yhteydessä olevat puutteet alentavat palkintosijaa.   
  
N TOLLERBAY BANJO MELODY 45321/07 s. 22.07.2007 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Niina Roivainen 
 
Mäntsälä 6.6.2010  Antti Nurmi  ALO2   
1. Vesihaku voisi olla tehokkaampaa sen sijaan maahaku toimii hyvin.  
2. Koira selvittää ohjaustehtävän yhdellä lähetyksellä.  
3. Noutaa molemmat ilman ohjaajan apua.  
4. Erittäin hyvä riistankäsittelijä.  
5. -  
6. Pysyy varmasti paikallaan ja hiljaa ammuttaessa.  
7. Erittäin hyvän oloinen ja hyvät riistankäsittelyominaisuudet omaava koira joka suoritusta pilaa hieman 
tehottomaksi jäänyt haku vesialueella.   
 
Kouvola 8.7.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   Kouvola 8.7.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
1. -  
2. Koira saadaan riistalle mutta riista jää noutamatta.  
3. -  
4. Koira ei tänään ota heinäsorsaa.  
5. -  
6. -  
7. Reippaan oloinen koira, jolla tänään ongelmia riistankäsittelyssä.   
 
  



Asikkala 31.7.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO2   
1. Kattaa hyvin koko alueen. Löytää hyvin riistaa.  
2. Selvittää tehtävän, mutta vaatii pientä vääntöä.  
3. Näkee selvästi molemmat pudotukset. Noutaa 2. suoraviivaisesti. Valitettavasti 1:stä kuva häviää ja riista 
jää maastoon.  
4. Hyvät otteet ja kauniit luovutukset.  
5. -  
6. Rauhallinen ja tarkkaavainen.  
7. Erittäin työskentelyhaluinen koira, joka tekee työtä ohjaajalleen. Koira suorittaa kokeen muuten hyvin 
mutta pieni lipsahdus markkeeraustehtävässä pudottaa koiran pois jäljeltä.   
  
Hamina 26.9.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
1. Aloittaa haun reippaasti, mutta kieltäytyy kyyhkystä.  
2.  
3. Selvittää ensimmäisen markkeerauksen.  
4. Lokki ok. Kieltäytyy kyyhkystä.  
5.  
6. Laukauksen kesto: Pysyy paikallaan.  
7. Reipasliikkeinen koira, jolla tänään ongelmia riistan käsittelyn kanssa.   
  
N TOLLERBAY BANJO SOUND 45319/07 s. 22.07.2007 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Eva-Lisa Granholm 
 
Närpiö 19.9.2010  Tobina Nyman  ALO3   
1. Alottaa haun erinomaisesti. Loppua kohden pyörii hyvin paljon samoilla alueilla.  
2. Tuo ohjausriistan, mutta toivoisin parempaa käsissä pysymistä.  2. Tuo ohjausriistan, mutta toivoisin parempaa käsissä pysymistä.  
3. Ei selvitä ensimmäistä markkeerausta. Itseluottamus pettää. Toisen selvittää hyvin.  
4. Oma-aloitteiset talteen otot. Palautuksen loppuosassa ja luovutuksessa toivomista.  
5.  
6. Tarkkaavainen ammuttaessa. Ui hyvin. Itseluottamus voisi olla suurempi.  
7. Välittömät, hyvät talteenotot riistoista. Koiralla on hyvä työskentelymotivaatio. On riittävästi ohjaajan 
hallinnassa. Tänään puutteet luovutuksessa, itseluottamuksen puute vedessä ja hieman haussa vaikuttaa 
palkintosijaan.   
  
U TOLLERBAY RED THAI CURRY 33195/06 s. 20.05.2006 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti 
 
Vehmaa 28.8.2010  Ossi Kähärä  ALO3   
1. Kattaa alueen hyvin. Käyttää melko paljon aikaa. Löytää 4/5.  
2. Ei suostu tänään kuuntelemaan tarpeeksi ohjaajaa. Tehtävä jää suorittamatta.  
3. Näkee heitot. Muistikuvan palautumien vie aikaa. Selvittää tehtävän.  3. Näkee heitot. Muistikuvan palautumien vie aikaa. Selvittää tehtävän.  
4. Yksi pudotus luovutusvaiheessa, muilta osin moitteeton.  
5.  
6.  
7. Hieman ylivirittyneessä tilassa työtä tekevä koira. Parhaimmillaan hakutehtävissä. Palkintosijaan 
vaikuttaa puute ohjattavuudessa.   
 
Salo 12.9.2010  Ossi Kähärä  ALO2   
1. Kattaa aluetta hyvin ja löytää hyvällä teholla riistoja.  
2. Täyttää luokan vaatimukset.  



3. Näkee heitot, hakee viimeksi heitetyn, ei suostu ensiksi heitetyn noutoon.  
4. Spontaanit ylösotot, palauttaa hyvin. Kaikki luovutukset eivät onnistu.  
5.  
6.  
7. Tasapainoinen koira, jolla vaikeuksia veteen menossa. Työskentelee sopivassa vireystilassa. 
Paikallistamistehtävän epäonnistuminen verottaa palkintoa.   
  
N TOLLERBAY ZASKIA ALA LUCA 16763/05 s. 12.02.2005 
kasv. Eva-Lisa Granholm 
om. Miia Tanttu 
  
Nivala 15.05.2010  Ari-Pekka Fontell  ALO0   
1. -  
2. -  
3. Koira näkee hyvin heiton ja lähtee paukkuun. Noutaa riistan.  
4. Koira rikkoo linnun markkeeraustehtävässä  
5. -  
6. RL, lähtee laukauksesta  
7. Koira rikkoo linnun markkeerauksessa ja tuomari keskeyttää kokeen.   
  
N TRINDY'S PEARL OF A GIRL 10496/06 s. 21.11.2005 
kasv. Jaana Heinonen 
om. Maija Järvinen 
 
Mäntsälä 5.6.2010  Antti Nurmi  ALO0   
1. Koira ei irtaannu vesihakualueelle. Toista hakua ei kokeiltu.  
2. -  2. -  
3. Tarvitsee runsaasti ohjaajan tukea mutta noutaa lopulta molemmat.  
4. Jättää noudot kesken ja tarvitsee kehotuksia.  
5. -  
6. Lähtee heti ensimmäiseen laukaukseen mutta saadaan pysäytettyä.  
7. Epävarman oloinen ja kokematon koira, joka ei ole vielä ihan tehtävien tasalla. Koe joudutaan 
keskeyttämään riistankäsittelyongelmien ja epävarman hakutyöskentelyn takia.  
 


