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MEJÄ-kokeen tulokset 
22.8.2010 Virrat 

Järjestäjä: Novascotiannoutajat ry 

Kokeen ylituomari: Kati Huovila 

Muut tuomarit: Markku Sällylä 
Tuija Sällylä 
Seppo Venäläinen 

Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Antti Närhi 

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto 

Kokeen emäntä:   

Sää:   

Ylituomarin kertomus 

Novascotiannoutajat RY (tollereiden) mejä-mestaruus koe pidettiin 22.8.2010 Virroilla Kokeen kekuspaikkana oli 
Lomasaari Marttinen. Mestaruuden voitti Nitric Dynamite Duck, koiran omistavat Kylmälät. Koevastaava Markus 
Seppäkoski ja Antti Närhi, kokeen sihteerinä toimi Ville-Pekka Koto. Koetoimikunta suoriutui tehtävistään 
kiitettävästi. Kokeen ylituomarina toimi Kati Huovila Miehikkälästä (633379) arvostellen koirat voi 19 - 25, Seppo 
Venäläinen Pieksämäeltä (885683) arvosteli voi 7 - 12, Markku Sällylä Turusta (420756) arvosteli koirat voi 13 - 18 ja 
Tuija Sällylä Turusta (445926) avo 1 - 6. Jäljet oli tehty Metsähallituksen ja Finnsila OYJ maille. Jäljet olivat sijoitettu 
riistarikkaisiin metsiin, joissa todettiin metsäkanalintuja, hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä sekä karhun jätökset ja hirven 
nahanpala. Oppaat selvisivät tehtävistään hyvin asianmukaisesti tehdyillä jläljillä. Kaatona käytettiin koeaamuksi 
sulatettuja hirven sorkkia. Laukauksensietotesti ammuttiin haulikolla, jonka kaikki koirat läpäisivät. Koe päivän sää oli 
puolipilvinen sekä aurinkoinen. . Koe päätettiin kello 

  

AVO-koirat 

Novascotiannoutaja, narttu, s. 11.11.2003 Rek. no FIN48062/03 

Tollerbay Straw-Berry AVO 0 

Pellikka Nina   

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Nina 

Milalle osoitetaan lähtö ja siitä se lähtee heti omille tarkastuslenkeilleen eikä omatoimisesti palaa, ensimmäinen 
hukka. Milalle osoitetaan puhdas jälki, jonka jälkeen se hyvin iloisesti ja innokkaasti teki tarkastuslenkkejä jäljen 
molemminpuolin ja lopulta ajautui niin kauaksi, että tuli toinen hukka. Toisen palautuksen jälkeen jäljestys oli 
ajoittain tarkkaa ja hyvä vauhtista. Ensimmäinen kulma hyvin, makaus merkattiin. Jäljestettiin toisen osuuden 
puoliväliin asti, jossa jälleen tarkastuslenkkejä ja lopulta kadotti jäljen. Koe keskeytettiin. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45320/07 

Tollerbay Banjo Swing AVO 3 

Sillanpää Hanna-Mari 26 pistettä 

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Hanna-Mari 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 5 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 



   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 

Rauhalle osoitetaan lähtö, josta se lähtee määrätietoisesti liikkeelle ja heti lähdön jälkeen ajautuu riistan jäljille, 
josta ensimmäinen hukka. Palautuksen jälkeen jäljestää pääosin jäljen sivussa, välillä kuono nousee ylös osoittaen 
selvästi jäjjen sijainnin. Oikaisee ensimmäisen kulman, toisella osuudella tarkistuslenkkejä jäljen molemmin puolin ja 
osuuden loppupuolella poistuu määrätietoisesti jäljeltä. Toisen palautuksen jälkeen koira aloittaa vasta todellisen 
jäljestyksen. Kulma tarkasti, makausmerkaten ja koko kolmas osuus jälkitarkkaa jäljestystä. Kaadon haistaa kaukaa ja 
siksi tulee kaadolle laajalla lenkillä, nuolee ja nuuhkii sitä. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 10.5.2008 Rek. no FIN33716/08 

Reponi Oivaltaa Osaa AVO 2 

Vähä Anna-Maija 38 pistettä 

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Anna-Maija 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 

Milalle osoitetaan hyvin lähtö, mutta heti lähdön jälkeen koiran mielenkiinnon vie jokin joka on jäljen vieressä. Mila 
palaa alkupisteeseen eikä osoita mielenkiintoa jäljelle, hukka. Koiralle osoitetaan puhdas jälki, jonka jälkeen alkoi 
vasta jäljestys. Ensimmäinen osuus ilmavainuista hieman epävarmaa aaltoilua jäljen molemmin puolin pääosin 
ilmavainua käyttäen. Toinen ja kolmas osuus huomattavasti parempaa jäljestystä maa- sekä ilmavainulla, samoin 
etenevyys parani jäljen edetessä. Kulmat hyvin, makaukset merkitsi.Kaadon löysi, nuoli ja nuuhki. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 21.7.2008 Rek. no FI13312/09 

Hedera´s Think Twice AVO 1 

Kiira Vuoristo ja Minna Ahlström 43 pistettä 

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Kiira 

   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) 5 pistettä 

Elsalle osoitetaan hyvin lähtö ja koira jäljestää ensimmäisen osuuden hyvin, edeten maastoon sopivaa vauhtia. 
Ensimmäinen kulma hyvin, mutta makausta ei osoittanut. Toisella osuudella runsaasti suunnan varmistelua ja 
etenevyys hieman kärsii. Toisella kulmalla suunnan varmistukset ja osoitti makauksen. Viimeinen osuus jälkitarkasti ja 
sopivasti etenevää jäljestystä, vain muutama suunnan varmistus. Kaadon löysi, varmisti verityksen loppumisen ennen 
kuin nuoli kaatoa. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 3.10.2009 Rek. no FI56678/09 

Tollerbay Kamu Karenina AVO 1 

Teija Kolehmainen ja Santtu Ahonen 47 pistettä 

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Teija Kolehmainen 



   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 

Ritalle osoitetaan lähtö hyvin, josta se lähtee itsenäiseen ja tarkkaan jäljestykseen. Ohjaajan narun käsittelytaito 
kehittyy jäljen aikana joustavaksi risukoissa. Ensimmäisellä osuudella tästä johtuen pari turhaa tarkistuslenkkiä. Koira 
käyttää pääosin maavainua, välillä risukoissa vaihtaa joustavasti ilmavainuun. Etenee maastoon sopivaa vauhtia. 
Muutaman kerran pysähtyy jäljen päällä huomattuaan hirvenjäljet, jatkaa kuitenkin itsenäisesti. Kulmat tarkasti, 
viimeisellä pieni suunnan tarkistuslenkki. Jälkimmäisen makauksen merkitsi. Kaadon löysi ja osoitti selvästi nuuhkien. 
Erinomainen jäljestys nuorelta koiralta. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 21.11.2005 Rek. no FIN10493/06 

Trindy´s Paint Me Red AVO 1 

Tiina Kemppainen ja Kimmo Pyhäjärvi 49 pistettä 

Tuomari: Tuija Sällylä, ohjaaja Tiina Kemppainen 

   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 

Onnille osoitetaan lähtö ja se lähtee siitä reippaasti liikkeelle. Koira jäljestää koko jäljen itsenäisesti maastoon 
sopivaa vauhtia, välillä aaltoillen jäljen päällä. Koko jäljen aikana pari pientä tarkistus pyörähdystä. Kulmat tarkasti, 
makaukset merkitsi selkeästi, kaadon osoitti selvästi nuuhkimalla. 
Erinomainen jälkipari. 

  

  

VOI-koirat 

Novascotiannoutaja, uros, s. 20.5.2006 Rek. no FIN33195/06 

Tollerbay Red Thai Curry VOI 0 

Mikko Ahti ja Rea Suominen-Ahti   

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Mikko 

Rauhoitettu lähtö, makaus nuuhkitaan ja ohjatusti. Nuusku jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti, makaus 
merkataan pysähtymällä, ensimmäinen kulma, jolla katko selviää tuurilla. Toisen osuuden alussa tarkastelua jäljen 
molemmin puolin, loppuosuus hyvin, toinen kulma laajalla lenkillä aina hukkaan saakka. Toinen makaus merkataan 
pysähtymallä. Kolmannella osuudella tehdään yksi tarkastuslenkki, muuten hyvin, kolmas makaus merkataan 
pysähtymällä, kolmas kulma laajalla lenkillä hukkaan saakka. Neljäs osuus hyvin, ennen kaatoa jäljen sivuun hukkaan 
saakka ja tuomari keskeyttää kokeen. Neljäs makaus ohi. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 20.8.2007 Rek. no FIN49865/07 

Hedera´s Nickelodeon VOI 0 

Kallinen Mauri   

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Mauri Kallinen 



Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Santtu jäljestää ensimmäisen osuuden alun tarkasti, puolessa välissä 
osuutta tuoreet hirvenmakuut merkataan erinomaisesti, loppu osuus tarkasti. Ensimmäinen makaus yli, ensimmäinen 
kulma, jolla katko selviää laajalla lenkillä. Toinen osuus hyvin, lopussa vähän pyörimistä, toinen makaus merkataan 
erinomaisesti, kulma lenkillä. Kolmannen osuuden alku tarkasti, puolessa välissä pyörimistä sitten mennään hukkaan. 
Kolmas makaus merkataan pysähtymällä, loppu osuus hyvin ja kolmas kulma pitkäksi hukkaan saakka ja myös aika 
loppuu ja tuomari keskeyttää kokeen. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.4.2004 Rek. no FIN24111/04 

Robertson VOI 0 

Raatikainen Reeta   

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Reeta 

Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Rope jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti. Ensimmäinen makaus yli ja 
ensimmäinen kulma, jolla katko, kuljetaan veretyksen loppuun, mutta katko ei tänään selviä. Toisen osuuden alku 
tarkasti, osuuden puolessa välissä määrätietoinen poistuminen jäljeltä hukkaan saakka, loppu osuus tarkasti. Toinen 
makaus yli, toinen kulma pitkäksi hukkaan saakka ja tuomari keskeyttää kokeen. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.4.2009 Rek. no FI31378/09 

Tollerbay Romeo De Quiz VOI 3 

Elli-Mari ja Hans Ekblad 27 pistettä 

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Elli-Mari 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 

Lähtömakaus nuuhkaistaan hätäisesti ja ohjatusti jäljelle. Josi jäljestää koko jäljen nopeita sivupistoja tehden ja 
yhden isomman lenkin. Ennen ensimmäistä kulmaa poistuminen jäljeltä hukkaan saakka. Ensimmäinen kulma 
tarkastuspistoin, toinen lenkillä ja kolmas, jolla katko, jäljen sivussa hukkaan saakka. Tänään makaukset mennään yli. 
Kaadon nuolee. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 23.7.2003 Rek. no FIN35889/03 

Waterfox Wagner VOI 3 

Tetri Riikka 28 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Rikka 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 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 

Rauhallisesti lähdetään ja etenee aivan jäljen päällä. Ensimmäinen kulma on katkokulma. Tulee veritetyn osan 
loppuun, mutta jatkaa samaan suuntaan liian hanakasti ja palautetaan. Jäljestys on hyvää aina viimeisen osuuden 
makuulle asti, jonka ohitti, mutta ajautui liian kauaksi jäljen sivuun. Tuomitaan toinen hukka. 
Loppuosuus kaadolle hienosti, oli siitä kiinnostunut. Pientä harjoitusta vielä ja hyvää tulee. 

  



Novascotiannoutaja, uros, s. 4.4.2004 Rek. no FIN24533/04 

Small Fetcher Gay Gigolo VOI 3 

Yläjääski Marjaana ja Mikko 28 pistettä 

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Marjaana 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä 

Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Jassu jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti, ensimmäinen makaus 
merkataan erinomaisesti, ensimmäinen kulma, jolla katko, ei tänää selviä, hukka. Toinen osuus tarkasti, makaus 
merkataan erinomaisesti, kulma tarkasti. Kolmannen osuuden alku tarkasti, puolessa välissä määrätietoinen 
poistuminen jäljeltä, hukka. Loppu jälki tarkasti. Kolmas ja neljäs makaus merkataan hätäisesti, kolmas kulma 
tarkasti. Kaadon nuuhkii. Erinomainen jäljestäjä, jonka kanssa voisi harjoitella enemmän. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 19.2.2004 Rek. no FIN22336/04 

Arcticfox´s Carol VOI 2 

Suominen-Ahti Rea 35 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Mikko Ahti 

   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 

Näytetty ja haisteltu alkumakaus, mistä itsenäiseen ja rauhalliseen jälkityöhön naru ohjaajan ja koiran välissä 
löysällä. Tuuli pyöritti verijäljen sekä sorkanjälkien hajuja, ja Nanna pyöritti siten myös Mikkoa. Toinen osuus oli 
täynnä sorkkien jälkiä ja osuuden lopussa hukka. Neljännellä osuudella myös riistan jäljillä, muillakin osuuksilla pienet 
sivulenkit. Kaikki makaukset ja kulmat mallikkaasti. Tänään kaato, makaukset ja kulmat hienosti, etenevyys ja 
varmuus heikommin. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 6.2.2004 Rek. no FIN15110/04 

Damiikan Liviano VOI 2 

Tiina Lehtinen ja Juha Rajala 35 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Tiina 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 



Rauhattomasti alkumakaukselle, missä ohjaaja pidätteli Elmeriä ja makaus tuli haisteltua kahdesti. Elmeri jäljestää 
jarrutetusti pääosin maavainua käyttäen. Osuudet mennään tarkasti, paria pistoa lukuunottamatta. Teeriparven 
lentoonlähtö jäi Elmeriltä havaitsematta. 
Makauksista 2 mallikkaasti merkiten, yksi huolimattomammin, yksi ei kiinnostanut. Katkokulma ilmavainulla kauniisti 
kaartaen. Toinen kulma työläästi rengastaen pari kertaa ja hukka. Lopussa riistapolun haistelua. Kaadolle jäi 
haistelemaan. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 11.7.2007 Rek. no FIN40196/07 

Cane Rossiccio Feroce VOI 2 

Eerika Korhonen ja Janne Tuovila 39 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Janne 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 

Vauhdikkaasti jäljelle. Pienten tarkistusten jälkeen etenee melko jälkitarkasti jäljen molemmin puolin. Tultaessa 
katkokulmalle, kulkee veritetyn osan loppuun tarkasti, mutta lähtee rengastamaan väärältä puolelta. Rengastaa 
uudelleen taas väärältä puolelta ja isommalla lenkillä. Koska koira ajautuu jo niin kauas ja aika alkaa ylittyä. 
Tuomitaan hukka. Loppuosuus kaadolle selvästi rauhallisempaa etenemistä. On kaadosta kiinnostunut. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 28.7.2007 Rek. no FIN45326/07 

Tollerbay Banjo Accord VOI 1 

Koto Kati 43 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Kati Koto 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 

Innokas aloitus, makaus haistellen. Tedi jäljestää reipasta kävelyvauhtia edeten, alkuosuudet ja puolivälissä jarrutus 
löystyy. Ensimmäisellä ja kolmannella osuudella pistot jäljen sivuun. Makauksista kolme merkataan, yksi aivan vierestä 
ohi. Kulmat teettivät töitä, katkolla kaksi suurenevaa lenkkiä melko laajasti, toisella kulmalla haarukointia kulman 
takana. Kolmas kulma lenkillä. Kaadon haisteli ja kanteli sorkkaa. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 24.8.2001 Rek. no FIN38892/01 

Nordwart Othello VOI 1 

Nina Salo ja Janne Vuorinen 44 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Janne 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 



   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 

Jarrutetusti jäljelle alkumakauksen haistelun jälkeen. Maa- ja ilmavainulla edeten Otto jäljestää kaikki osuudet. 
Toisella ja kolmannella osuuksilla pieniä pistoja. Neljännellä osuudella lenkki jäljen yli. Kulmat tarkasti. Makauksista 
ensimmäinen mallikkaasti, kaksi hutiloiden, yksi yli. Sorkalle ilmavainulla, mitä kantoi. Hiljainen suoritus. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 9.12.2001 Rek. no FIN11555/02 

Fireheart Ice and Spice VOI 1 

Collin Kaija 46 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Kaija Collin 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 

Rauhallisesti jäljelle, liikkuu miellyttävää vauhtia. Ensimmäisen osuuden alussa tekee laajan ympyrän jäljen päällä. 
Palaa itsenäisesti jäljelle. Merkkaa selvästi kaikki makuut. Tarkasti katkokulman ulkopuolelta, muut kulmat hyvin. 
Viimeisellä osuudella nosti ylös kolme metsäkanalintua. Ohjaaja oli tarkkana ja yhteistyö jatkui hyvänä loppuun asti. 
Tuli kaadolle, josta oli kiinnostunut. Erinomainen jäljestys. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 3.7.2004 Rek. no FIN48983/04 

Renarder´s Tieryn av Deverry VOI 1 

Rantanen Sanna 46 pistettä 

Tuomari: Seppo Venäläinen, ohjaaja Sanna Rantanen 

   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 

Lähtö rauhoitetaan, makaus tutkitaan ja ohjatusti. Narri jäljestää kaikki osuudet jälkiuran päällä. Ensimmäinen ja 
neljäs makaus merkataan pysähtymällä ja toinen ja kolmas yli nuuhkaisten. Ensimmäinen kulma, jolla katko kuljetaan 
veretys loppuun, rengastaen löytyy uusi osuus, toinen lenkillä ja kolmas tarkasti. Kaadon kantaa ohjaajalle. 
Erinomainen jäljestyspari. 

  

Novascotiannoutaja, narttu, s. 22.4.2004 Rek. no FIN24108/04 

Rosmarin VOI 1 

Pekkanen Mervi 47 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Mervi 



   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 

Ripeä lähtö ja aivan jäljen päällä kulkien. Maasto on pääasiassa suolla, jossa on isoja vetisiä ojia. Liikkuminen 
ihmisillä on työlästä, mutta ei koiralle.  
Kulmat otetaan tarkasti. Saisi merkata makuut paremmin.  
Tulee kaadolle, jonka osoittaa. Hyvä jäljestys. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 11.11.2003 Rek. no FIN48059/03 

Tollerbay Chuck-Berry VOI 1 

Närhi Antti ja Raija 48 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Antti 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 

   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä 

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä 

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 

Määrätietoisesti verijäljelle. Tulee ensimmäisellä kulmalle veritetyn osuuden loppuun asti. Joutuu tekemään paljon 
töitä, pyörimällä katkokulmalla löytää sen kuitenkin. Muut kulmat hienosti. Merkkaa hyvin kaikki makuut. Vauhti on 
hyvää, reipasta menoa suhteellisen tasaisessa maastossa. Tulee kaadolle, josta on hyvin kiinnostunut maastoutumalla 
sorkan päälle. Hieno yhteistyö. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45325/07 

Tollerbay Banjo Blues VOI 1 

Appel Mikael ja Venla 49 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Mikael Appel 

   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 

Midille näytetään alkumakaus, haistelee sen ja ohjauksesta innokkaaseen jäljestykseen, mikä on aaltoilevaa tai 
jälkitarkkaa. Vauhti jarruttaen miellyttävää, vain ennen kaatoa reipastuu lisää. Osuuksilla ei aaltoilua ja katkokulmaa 
lukuunottamatta muita sivussa käyntejä. Kulmat siis tarkasti. Katkolla lenkki toispuolelle ja ilmavainulla jatkoon. 
Makauksista kaikki pysähtyen merkiten, joista kaksi olisi voinut hieman pitempään, niistä pieni pudotus pisteellä. 
Kaadolle ilmavainulla, mitä nuoli ja otti suuhun.Hiljainen yhteistyö. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45324/07 



Tollerbay Banjo Solo VOI 1 

Nina Salo ja Janne Vuorinen 49 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Janne 

   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 

Zico haistelee 2xnäytetyn alkumakauksen ja lähtee jäljelle naru ohjaajan kädestä pidentyen. Työskentely on varmaa 
ja itsenäistä. Riistan jäljet tarkastetaan parissa kohtaa, alussa ja pyörähdyslenkin tehden ennen kaatoa. Alussa olleille 
jäljille Zico pysähtyy säikähtäneenä; karhun jätökset ja vieressä hirven nahkaa.  
Makaukset tarkasti ja selkeästi merkiten. Katkolla ilmavainulla jatkoon, muut kulmat takalenkillä aj uudelleen 
tarkastaen sivupistolla. Kaadolle ilmavainulla, sorkka kiinnosti. Hiljainen ja lähes eleetön suoritus. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 12.2.2005 Rek. no FIN16760/05 

Tollerbay Zeke Ala Luca VOI 1 

Piia Laitakari ja Markus Seppäkoski 49 pistettä 

Tuomari: Markku Sällylä, ohjaaja Markus Seppäkoski 

   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 

Tämä jäljestäjä teki jäljestysarvostelusta hyvin helpon. Hyvä vauhti, merkkasi kaikki makuut, kulmat tarkasti. Löysi 
kaadon, oli siitä kiinnostunut. Vain muutamia pieniä jäljeltä poistumisia, muuten jälkitarkasti.  
Erinomainen yhteistyö ja opastus. 

  

Novascotiannoutaja, uros, s. 18.9.2000 Rek. no FIN37598/00 

Nitric Dynamite Duck VOI 1 

Kylmälä Elina ja Arto 50 pistettä 

Tuomari: Kati Huovila, ohjaaja Elina Kylmälä 

   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 

Näytetyn alkumakauksen haisteltuaan lähes 10-vuotias Väpä aloittaa itsenäisen, varman ja maa- sekä ilmavainuisen 
jäljestyksen. Vauhti myötäilevää maaston mukaan. Kaikki varmasti merkaten ja osoittaen, myös kaato, mihin jäi.  
Helposti luettavaa yhteistyötä. 



 


