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Puheenjohtajan palsta 
 
Kevät on tullut ja eri lajien 
kilpailukausi on jo täydessä 
käynnissä. Monet jäsenet ovat jo 
ehtineet startata jossain lajissa tai 
pyörähtää näyttelykehässä. Hyviä 
tuloksia on jo saatu ja myös 
yhdistyksen ensimmäiset valiot tälle 
vuodelle on saavutettu. Onnittelut 
kaikille tuloksen tai valionarvon 
saavuttaneelle!   
 Lisää hyviä tuloksia ja enemmän valioitakin tulee varmasti kesän mittaan. Mutta 
vaikka hyvät tulokset ja valionarvot ovat kunnioituksen arvoisia, niin tärkein asia on 
että pitää hauskaa koiransa kanssa! Kaikkien ei tarvitse treenata ja kilpailla. Noutaja 
lenkkikaverina täyttää yhtä tärkeätä virkaa kuin noutaja 
treeni/metsästys/kilpailukaverina! 
Myös yhdistys on tänä keväänä ollut aktiivinen. Paitsi tavalliset harjoitukset ja kurssit 
yhdistys on järjestänyt Match Shown, kevätleirin sekä ollut mukana järjestämässä 
Vaasan KV-näyttelyä. Match Showssa osallistujia oli yli 200 (!) ja myös kevätleiriin 
osallistui yli 40 jäsentä – hurjan mukavaa!!! 
Vaasan KV-näyttelyssä talkootyötä yhdistykselle teki lähemmäs 50 jäsentä sekä muita 
mukavia ihmisiä. Lämmin kiitos teille kaikille! Olette ihania. Monet  tekivät töitä 
kaksikin päivää aamusta iltaan. Yhdistys voi olla ylpeä tällaisesta porukasta. 
Itse näyttelyjärjestelyt saivat tänä vuonna ylimääräisen jännitysaiheen, kun kaksi 
päivää ennen näyttelyä tuhkapilvi Islannissa purkautuneesta tulivuoresta sulki 
Suomen ilmatilan. Tämä tarkoittisitä,  että ulkomaalaiset tuomarit eivät päässetkään 
lentäen Suomeen. Kiitos ripeän toiminnan  saatiin mukavia ja päteviä eestiläisiä ja 
kotimaisia tuomareita poisjääneiden tilalle. 
Ajankohtaista 
Yhdistyksellä on monta koetta eri lajissa suunnitteella kesäksi ja syksyksi. 
Valitettavasti kevään nome- ja mejäkoe osui samalle viikonlopulle. Jatkossa yritämme 
välttää tällaisia päällekkäisyyksiä niin että kaikki jäsenet jotka haluavat startata 
yhdistyksen omissa kokeissa, molemmissa lajeissa voi näin tehdä. 
Alkukesäksi on myös suunniteltu Match Show, näyttelyteoriailta sekä dummyaiset. 
Toivottavasti monella jäsenellä on mahdollisuus osallistua johonkin näistä 
leikkimielisistä tapahtumista. 
 
Toivotan teille kaikille oikein hyvää ja aurinkoista kesää! 
 
Heidi 
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Ordförandespalten 
  
Våren har kommit och därmed är även provsäsongen i de flesta grenar i full  gång. 
Flera av våra medlemmar har redan varit ute på bla jakt/wt-, lydnads- och 
viltspårsprov, men även på utställningssidan har många av våra medlemmar varit 
aktiva. Inte heller i år har medlemmarnas framgångar låtit vänta på sig. Vi har redan 
fått fina resultat och t.o.m några championat bland våra medlemmars hundar. Ett 
stort grattis till alla dessa! Och fler fina resultat och championat lär det bli under 
sommaren. Men kom ihåg att det viktigaste är inte fina resultat utan att man har 
roligt med sin hund! En retriever som promenadkompis är lika viktig som en retriever 
som tränings/tävlings/jaktkompis. 
Även föreningen har varit aktiv. Vi har förutom sedvanliga träningar och kurser har 
föreningen även ordnat en Match Show, ett vårläger samt varit med och anordnat 
Vasa internationella hundutställning. Både Match Shown och vårlägret var mycket 
lyckade med många deltagare. I Match Shown deltog över 200(!) hundar och på 
vårlägret deltog över 40 medlemmar. Jätteroligt!  
På Vasa internationella hundutställning ställde nästan 50 medlemmar samt andra 
snälla människor upp och jobbade för föreningens räkning. Ett varmt tack till er alla! 
Ni är underbara. Många jobbade två dagar från tidiga morgonen till sent på 
eftermiddagen. Otroligt fint! 
Själva utställningsarrangemanget fick i år ett extra spänningsmoment då vulkanaskan 
från Island gjorde entré i finländskt luftrum ett par dagar för utställningen. Dvs de 
utländska domarna kunde inte flyga till Finland för att döma. Men genom snabbt 
agerande fylldes ringarna med trevliga och kompetenta inhemska och estniska 
domare tursamt nog. 
Aktuellt 
Föreningen har många prov inplanerade för sommaren och hösten. I maj anordnar 
föreningen både jakt- och viltspårsprov. Tyvärr råkar dessa infalla samma helg. I 
fortsättningen hoppas vi kunna undvika liknande planeringsmissar så att alla 
medlemmar som önskar kan både delta i föreningens egna jakt- och viltspårsprov.  
Även en Match Show, en utställningsteorikväll samt sk. dummyainen är planerad till 
början av sommaren. Hoppas många av er medlemmar har möjlighet att komma med 
och delta på något dessa olika roliga och lekfulla inofficiella arrangemang! 
 
Med detta önskar jag er alla en riktigt skön sommar! 
 
Heidi 
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Kiertopalkinnot vuodelle 2009. Vandringspriserna för år 2009. 
Kiertopalkinnot jaettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 30.3.2010. Kokouksessa 
palkittiin myös valion arvon saaneet yhdistyksen koirat. 
Vandringspriserna delades ut på föreningens årsmöte 30.3.2010. På mötet belönades 
också föreningens hundar som erhållit championat under året 2009. 
 

 

Kiertopalkinto parhaalle TOKO-koiralle / Vandringspris till bästa 
lydnadsprovhund 
knu Karvin Velvet Dream om Hanna Vainioniemi 
 
Vuoden luokanvaihtaja / Årets klassbytare (Mejä / Viltspår)    
 kkmn FI JVA Quickmatch Extra Eko om. Anne Herrgård, Malax 
 
Vuoden Mejä-koira / Vandringspriset i viltspårsprov (årets vilspårshund)                                       
nsu FI & SE JVA Tollerbay Banjo Blues om. Venla & Mikael Appel, Malax 
 
Vuoden ahkerin Mejä- parivaljakko / Årets flitigaste viltspåreskipage           
nsu FI & SE JVA Tollerbay Banjo Blues om. Venla & Mikael Appel, Malax 
 
Bellan Malja / Bellas pokal                                                
nsu FI & SE JVA Tollerbay Banjo Blues om. Venla & Mikael Appel, Malax 
 
Vuoden näyttelynoutaja / Årets utställningsretriever                             
lbn FI MVA Mallorn's Sunday Sunshine om. Maria & Janne Halonen, Nämpnäs 
 

javascript:openScript('toko.htm',400,470)�
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Ann's Minne- Kiertopalkinto /Ann's Minne                    
skn Kvarntorpet`s Louisiana om. Birgitta Hällsten-Pada & Alf Pada, Jungsund 
  
 Vuoden Nome-koira / Vandringspriset i jakt                                  
knn FI KVA Doubleuse Rodel om. Eivor Sellberg & Eija Tuominen, Vaasa 
 
Vuoden Avo-luokan koira / Årets ÖKL- hund                           
lbn Middleton Breese of Windstar om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa 
 
Vuoden Nome-tulokas   / Årets nybörjare i Jakt                            
lbn Seahunter Patti Smith om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa 
 
Valionarvon saavuttaneet / Championat 2010 
 
Jälkivalio / Spårchampion 
 
Nova Scotia Duck Tolling Retriever , Tollerbay Banjo Sound – Eva-Lisa Granholm 
Golden Retriever, Börje – Ann-Sofie Blomqvist 
Cockerspaniel, Elmers Goldmine Samsam Yes I Am – Eva-Lena Söderback & 
Helena Partanen 
Strävhårig tax, Quickmatch Extra Eko – Anne & Börje Herrgård 
Bearded Collie, Swassas First Choice – Bodil Winberg 
Cockerspaniel, Manaca´s Tempest In A Teapot – Kirsi Mäenpää 
Golden Retriever, Miklaus Maffiga Manfred – Anja Laaksonen 
Golden Retriever, Rushes Country Song – Marjo-Kuusisto Rajala 
Labrador Retriever, Bowmore´s Give Me A Break – Antero & Henriikka Kontturi 
 
Muotovalio / utställningschampion 
 
irlanninsusikoira FI & SE MVA Sorcerer Darnassian, om/äg. MarianneBack ja 
Magnus Blusi 
kiharakarvainennoutaja C.I.B  FI & EE MVA V-08 BALTW-09 Vimpulan Aamu 
Aurinko, om/äg. Tuula & Mauno Smeds 
 
Käyttövalio / Jaktschampion 
 
Golden Retriever, FI KVA Doubleuse Rodel, om/äg Eivor Sellberg & Eija Tuominen 
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MERENKURKUN NOUTAJIEN ULKOILUPUKU  
Suuren suosion saavuttaneiden ulkoilupukujen viimeinen tilaus mahdollisuus. 
Tilaukset kesäkuun loppuun mennessä 
Koko puvun hinta 140,30€ 
Pelkkä takki 79,30€ 
Pelkät housut 61,00€ 
Yhdistyksen logo brodeerataan takissa vasempaan hihaan. 
Pukujen sovituksesta sekä lisätietoja saa ottamalla yhteyttä Henriikka 
Kontturiin puh: 050 4126 150 tai henriikka.kontturi@gmail.com 
 
KVARKENS RETRIEVERS FRITIDSDRÄKT 
Sista möjlighet att beställa föreningens fritidsdräktär som haft stor efterfrågan. 
Beställningar senast sista 30.6.  
En vattenavstötande dräkt som andas för den kräsna användaren. 
Pris för hela dräkten 140,30€  
Jacka 79,30€ 
Byxor 61,00€ 
Föreningens logo broderas på jackans vänstra ärm utan extra kostnad. 
Alla frågor samt beställningar riktas till Henriikka Kontturi 050 4126 150 eller 
henriikka.kontturi@gmail.com  
   
OVERLAND / WINGPOINT KUORITAKIT 
Miesten ja naisten tekninen Vent- Air kuoritakki, jossa irrotettava 
huppu ja pidennetty, muotoiltu selkäkappale. 
Vetoketjut, sisävuori ja koristetikkaukset kontrastiväreissä. 
Muotoillut hihat, kiristysnyörit helmassa ja hupussa. 
Hihansuissa tarrakiinnitys. Runsaasti taskuja. 
Teipatut saumat. 
Vedenpitävä ja hengittävä takki, vaativaan liikkumiseen. 
Takin alle voi pukea hengittävän fleecetakin eristämään lämpöä. 
Materiaali: 100% Nailonia Vent-air pinnoitteella Vuori: 100% 
polyester. Värit: valkoinen, punainen tai musta. 
Koot: Overland/miehet: S-XXXL 
Wingpoint/naiset XS-XXL 
DILLON /MARLIN HOUSUT 
Hengittävä Vent-air pinnoitteiset kuorihousut.  
Teipatut saumat. Korkea takaosa. 
Lahkeissa vetoketjut. Reisissä vetoketjulliset ventilaatioaukot 
Materiaali: 100%Nailon Vent-air pinnoitteella 
vuori: 100% nailon polvesta alaspäin 
100% nailonmesh vyötäröstä polveen.  
Värit: Musta ja Antrasiitti (harmaa/punainen) 
Koot: S-XXL 
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MATCH SHOW KIVIHAAN CITYMARKETIN 
PARKKIHALLISSA 5.4.2010 
 
 
Tuomarit/Domarna: Sirkku Miettinen, Minna Hanka, Jenni Hautala, Kaisu Marttila  
 
Koiria kaikenkaikkiaan 204 kpl!!!!  

 
 
BIS 1 Melvin Punainen irlanninsetteri Ann-Katrin Wikström  
BIS 2 Timpe Newfoundland Piia Kiuru  
BIS 3 Tuisku Kultainen noutaja Taru Öling  
BIS 4 Jonathan Chihuahua Päivi Iso-Oja  
BIS 5 Ellu Beagle Heli Hietala  
BIS 6 Dumble Shetlanninlammaskoira Laura Kangasvieri  
 
Osallistujia/ Deltagarna:  
Lapsi&Koira 15 kpl  
1 Cassu ja Sofie Kannasto  
2 Romi ja Arttu Karhu  
3 Necku ja Jasmin Tekoniemi  
4 Weeti ja Fanny Heino  
 
Junior Handler 17 kpl  
1 Papu ja Emilia  
2 Tane ja Taru Öling  
3 Ragge ja Alexandra Hofman  
4 Wertti ja Natalie Flöijer  
 
Pennut/Valpar 67 kpl  
Pun 1 Melvin Punainen irlanninsetteri Ann-Katrin Wikström  
Pun 2 Willie Eng.springerspan Antonia Näsman  
Pun 3 Axa Shetl lammaskoira Katariina Kivilahti  
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Pun 4 Jero Siperianhusky Jonna Mäkelä  
 
Sin 1 Dumble Shetlanninlammaskoira Laura Kangasvieri  
Sin 2 Oosa Austral. paimenkoira Johanna Leppänen  
Sin 3 Dafi Keeshond Jaana Ala-Lähdesmäki  
Sin 4 Inka Lk. Collie Mira Lehtineva  
 
Pienet/små 52 kpl  
Pun 1 Jonathan Chihuahua ja Päivi Iso-Oja  
Pun 2 Ylva Welsh corgi cardigan Jessica Turunen  
Pun 3 Romi Kääpiösnautseri Katri Orrenmaa  
Pun 4 Cora Charpei Jenni Paasila  
 
Sin 1 Ellu Beagle Heli Hietala  
Sin 2 Wertti Kääpiöpinseri Natalie Flöijer  
Sin 3 Dino Kesk. villakoira Piia Tuominen  
Sin 4 Bamse Länsiylämaanterrieri Essi Viitala  
 
Isot /stora 53 kpl  
Pun 1 Timpe Newfoundland Piia Kiuru  
Pun 2 Hopsu Siperianhusky Mikko Kauppi  
Pun 3 Rico Pk. collie Katariina Isomäki  
Pun 4 Tuuli Lapinporokoira Tiia Havila  
 
Sin 1 Tuisku Kultainen noutaja Taru Öling  
Sin 2 Ruben Vehnäterrieri Maija Myllyniemi  
Sin 3 Indy Isovillakoira Satu Puikkonen  
Sin 4 Rocky X-rotu Jonna Mäkelä  
 
Vanhimman koiran palkinnon sai Rocky 16v ja Jonna Mäkelä 
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Kevätleiri Lapuan Wanhassa Karhunmäessä  
 
Merenkurkun noutajat järjestivät noutajien kevätleirin Lapuan Wanhassa 
Karhunmäessä 9-11.4.2010. Perjantaina ensimmäiset saapuivat paikalle hyvissä ajoin. 
Ohjelmassa oli huoneiden jako, saunomista sekä tutustumista muihin leiriläisiin. 
Yleisin puheenaihe perjantai-illallakin olivat yllättäen koirat. Myös leirin kouluttajat 

Susanna Fontell ja Veijo 
Sarinko saapuivat 
perjantaina. 
Lauantai-aamulla 
leiriläiset jaettiin neljään 
ryhmään, joista 
muodostuivat yksi 
taipumuskoe-ryhmä sekä 
kolme Nome 
kilpailuryhmää. 
Aamupäivällä Veijo 
Sarinko piti luennon 
taipumuskoeryhmälle. 
Hän kertoi miten hän 
kouluttaa koiria sekä 

mitä keinoja hän käyttää.  Hän antoi paljon ajattelemisen aihetta omaan koulutukseen. 
Luentoa seurasi käytännön harjoittelua koirien kanssa.  
Samaan aikaan Ida Ehnström piti luennon koirien lihashuollosta. Mikäli epäilet, että 
koirallasi saattaa olla jotakin lihasperäistä ongelmaa, kannattaa ottaa yhteyttä Idaan. 
Kun taipumuskoeryhmä kuunteli Veijon luentoa ja harjoitteli hänen opastuksessaan, 
harjoittelivat kilpailuryhmäläiset Susanna Fontellin johdolla pellolla.  
Iltapäivällä jatkettiin nome-treenejä. Veijo esitteli muun muassa “Bumper Boyn” 
(laite, joka ampuu dummeja). Toivottavasti yhdistyskin panostaa kyseiseen 
laitteeseen.  
Iltapäivän treenien jälkeen alkoi leikkimielinen joukkuekilpailu "luontopolku".  
Leiriläiset jaettiin viiteen eri ryhmään, jossa jokaisessa oli neljä ihmistä ja yksi koira. 
Joukkueiden nimet olivat Team Elvis, Sandels, Karhu, Kutoset ja Femman. 
Luontopolun ensimmäinen tehtävä oli tunnistaa koirarotuja ja niiden 
käyttötarkoitukset. 
Kakkosrastilla piti arvailla suljetussa pussissa olevia esineitä pussin läpi 
tunnustelemalla. Oikeat vastaukset olivat talipallo, siankorva, jauhopussi, 
lateksihanska joka oli täytetty vedellä ja solmittu naru. Veikkausten kirjo oli runsas. 
Muun muassa jauhopussia veikkailtiin koirankakkapussiksi.  
Kolmannella rastilla ammuttiin ilmakiväärillä puusta alas ilmapallo, jonka narussa 
roikkui dummy. Kun ilmapallo saatiin alas, haki joukkueen koira dummyn. Erityisesti 
tällä rastilla lahjottiin tuomaria runsaalla kädellä. Ainakin rastin tuomari oli hyvin 
tyytyväinen kisan jälkeen. 
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kuva, Hans Koskela 

Neljännellä rastilla yritettiin saada dummeja tynnyrin puolikkaaseen. Viidennellä 
rastilla oli vuorossa MKN:n tietovisa, joka löytyy myös tämän kirjoituksen lopusta ja 
voit testata oman osaamisesi. 
Viimeinen tehtävä ennen ruokailua oli "ohjaus". Toinen ohjasi "sokkokoiransa" 
noutamaan tölkin metsästä. Kaikki ohjaajat lähettivät koiransa noutamaan yhtäaikaa. 
Meteli oli melkoinen, eikä oikeita ohjeita aina meinannut kuulla.  
Ja taas käytiin syömässä, jonka jälkeen odotti vielä yksi tehtävä. Jokainen joukkue 
teki "esityksen" noutajien harrastuksista: toko, mejä, näyttely, agility ja nome. 
Joukkueet panostivat esitykseen ja suoritukset olivat tosi hyviä. Yhtäläisyyttäkin 
jokaisesta esityksestä löytyi. Jokaisen esityksen koira ei jostakin syystä käyttäytynyt 
mallikelpoisesti, vaan juuri niin kuin jokainen koiranomistaja ei haluaisi koiransa 
käyttäytyvän. Kuvia esityksistä löytyy MKN:n sivulta. Hyvistä esityksistä huolimatta 
kisan tuomaristo paljasti, ettei esityksestä tule joukkueelle pisteitä. 
Lopulta selvisi kisan voittaja, joka oli Team Elvis.  Joukkueeseen kuuluivat Jyrki, 
Carola, Dennis, Janne sekä 
labradori Elvis. Joukkue 
palkittiin kiertopalkinto-
pokaalilla. Eli toivotaan, että 
ensi vuonnakin nähdään 
"luontopolulla". 
Lauantai-ilta päättyi 
saunomiseen, jonka jälkeen 
iltapala tarjoiltiin kodassa. 
Iltapalan jälkeen leiriläiset 
olivatkin jo päivän 
harjoituksista väsyneitä ja 
koko talo hiljeni ennen kello 
2330. 
Sunnuntai-aamulla leiriläiset 
jaettiin taas taipumuskoeryhmään sekä kilpailuryhmiin. Taas jatkui koulutus 
Susannan ja Veijon johdolla. Aamupäivällä Mikael Appel piti luennon mejä-
suunnistuksesta, joka sisälsi myös käytännön harjoituksia. 
Iltapäivällä oli leirin purku ja siivous. Kaikki lähtivät kotiin onnellisin ja väsyneinä.  
Kiitos kouluttajille ja järjestäjille! Toivottavasti tapaamme ensi vuonna. 
 
MERENKURKUN NOUTAJAT RY 
 
1. Minä vuonna Merenkurkun Noutajat Ry on perustettu? 
2. Nimeä Merenkurkun Noutajat Ry:n puheenjohtajat kautta aikojen 
3. Koska ja missä Merenkurkun Noutajat Ry järjesti SM-nomen? 
4. Onko yhdistys tarjonnut jäsenilleen harrastus mahdollisuutena agilitya? 
5. Minkä tapahtuman Merenkurkun Noutajat Ry järjestää joulukuussa 2010? 
 
Oikeat vastaukset löydät lehden loppupuolelta. 
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Dummiaiset 2.6.2010 klo 18.00 
Raippaluodon louhoksella 

 
Leikkimielinen nome koe. 

 
Maksu 3 € sisältää makkaran. Kilpailijat jaetaan 2 ryhmään, noviisi (ei 
taipumuskoetta) ja kilpaileva ryhmä.  
 

Ennakkoilmoittautumiset jyrki@goldgingers.com 

TERVETULOA MUKAAN ! 

KOIRANÄYTTELYN ABC-ilta 16.6.2010 
 

Vetäjänä toimii Johanna Niemelä. Lisätietoja tulossa yhdistyksen sivuille. 
Seuraa yhdistyksen ilmoitustaulua ja toimintakalenteria. 
 

tiedusteluihin vastaa Tiina Kuusela tiikuu@gmail.com 

TERVETULOA MUKAAN ! 

mailto:jyrki@goldgingers.com�
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Vårläger i Lapua på Gamla Karhunmäki 
 
Kvarkens Retrivers ordnade vårläger 9-11.4.2010 på Vanha Karhunmäki i Lapua. De 
första lägerdeltagarna anlände på fredagen i god tid. Kvällens program var utdelning 
av rum, bada bastu och att lära känna varandra. Det som diskuterades på 
fredagskvällen var väl inte så “överraskande” bara hundar. Susanna Fontell och Veijo 
Sarinko som var lägrets skolare, anlände också på fredagen. 

 
Lördag morgon började med att deltagarna delades upp I fyra olika grupper, en 
anlagsprovs gupp och tre grupper I Jakt för tävlande. På förmiddagen höll Veijo 
Sarinko en föreläsning för de som deltog I anlagsprovs gruppen. Han berättade om 
hur man skall skola sin hund och vad olika sätt som han själv använder.  Veijo gav 
mycket att tänka på när man tränar sin egen hund. Efter föreläsningen ordnades 
praktiska övningar med hundarna. 
Samma tid höll Ida Ehnström föreläsning om skötsel av hundarnas muskler. I fall du 
tror att din hund har problem som har och göra med muskler så löns det att kontakta 
Ida. 
När anlagsprovsgruppen lyssnade på Veijos föreläsning och tränade efter hans 
instruktioner, skolade tävlande gruppen med Suanna Fontell nere på åkern.  
På eftermiddagen fortsatte alla med jakt träningarna. Veijo visade hur en “Bumper 
Boyn” (utrustning, som skjuter dummisar) fungerar . Hoppas föreningen också har 
möjlighet att skaffa sig en sån maskin. 
Efter skolningarna var det dags för en lekfull tävling “naturstig”. Deltagarna delades I 
fem grupper, Varje grupp bestod av fyra människor och en hund. Namnen på 
grupperna var Team Elvis, Sandels, Karhu, Kutoset och Femman. Naturstigen var 
uppdelad i olika kontroller.  
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Första kontrollen var 
att igenkänna olika 
hundraser och deras 
arbetsuppgifter. 
Andra kontrollen var 
att gissa vad som 
fanns gömd i 
tygpåsar genom att 
känna på dem. De 
rätta svaren var 
talgboll, grisöra, 
mjölpåse, 
latexhandske som 
fyllts med vatten 
och ett vanligt snöre 
som bundits liknade 
till ett hundkoppel. 

Gissningarna var många tex mjölpåsen gissades till hundbajspåse. 
På tredje kontrollen sköts det med luftgevär ner ballonger som det hängde en 
dummies I. Speciellt på denhär kontrollen mutades domaren riktigt ordentligt. 
Åtminstone kontrollens domare var väldigt nöjd efter tävlingen. Sen kastades 
dummisar I en tunna på den fjärde kontrollen. Femte kontrollen var det frågesport om 
Kvarkens Retrivers , frågesporten finns I slutet av denna text så du kan själv testa din 
egen kunnighet. Sista kontrollen före maten var ”dirigering”. Den andra dirigerade 
”blindhunden” att apportera en ölburk från skogen. Alla förare skickades I väg för att 
apportera på samma gång. Det blev ett väldigt oväsen så inte var det lätt att höra rätta 
instruktioner 
Sen var det mat igen och efter maten ännu en sista uppgift. Varje lag gjorde en 
”uppvisning” av vad man kan ha som hobby med sin retriver: lydnad, Mejä, 
utställning, agility och jakt. Alla satsade hårt på uppvisningen och alla insatser var 
väldigt bra. I varje uppvisning fanns en likhet, allas hundar uppförde sig inte så 
exemplariskt, utan precis så som vi inte skulle vilja att våra hundar uppför sig. Foton 
finns att se på föreningens hemsidor. Fast hur bra uppvisningarna var, avslöjde 
domarna att inga poäng delades ut I denna kontroll. 
Men till slut fick vi ett segrarlag Team Elvis, laget bestod av Jyrki, Carola, Dennis, 
Janne och labradoren Elvis. Som pris fick laget ett vandringspris, en pokal som skall 
ingraveras. Alltså syns vi  nästa år igen på “naturstigen”. 
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Dummiaiset 2.6.2010 klo 18.00 
Replot stenkross 

 
Lekfullt jakt prov. 

 
Pris 3 € innehåller grillkorv. Tävlande delas upp i två grupper , novis (inte 
anlagsprov) och tävlande.  
 

Förhandsanmälan jyrki@goldgingers.com 

 

  

Lördagskvällen slutade med att bada bastu och efter det serverades kvällsmålet I en 
kåta. Efter kvällsmålet var alla så trötta efter dagens övningar så hela huset tystnade 
före klo 23.30.  
På söndagsmorgonen delades alla upp igen I 
anlagsprovsgrupp och I tävlingsgrupper. Igen 
startade skolningen med Susanna och Veijo. 
Samtidigt höll Mikael Appel en föreläsning om 
Mejä-orientering, som också innehöll praktiska 
övningar.  
På eftermiddagen städades det bort på 
lägerområdet och alla åkte hem lyckliga och trötta.  
Tack till skolarna och de som ordnat lägret!  
Hoppas vi träffas nästa år igen   
 
KVARKENS RETRIEVERS RF 
 
1. Vilket år grundades Kvakens Retrievers rf? 
2. Räkna upp alla ordförande genom åren för 
Kvarkens Retrivers ? 
3. Var och när har Kvarkens Retrivers ordnat FM I Jakt ? 
4. Har föreningen haft agility träningar nångång för sina medlemmar? 
5. Vad ordnar Kvarkens retrivers för tillställning I December 2010? 
 
De rätta svaren hitter du i slutet av infobladet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:jyrki@goldgingers.com�
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Kokemuksia Nome-harrastuksen aloittamisesta 
 
Nome harrastuksena tuli kuvioihin yhtä nopeasti kuin uusi pentukin. Toki uutta 
labradorinnoutajan pentua olin haaveillut jo muutaman vuoden. Rotu ja koiran 
sukupuoli oli jo päätetty ennekuin yhtään sopivaa pentuetta oli tiedusteltu. 
Ensimmäinen koirani oli labradrinnoutaja narttu, joka eli melkein 12 vuotta, 
kotikoirana. Jälkeenpäin harmittelin, että ei tullut kunnolla harrastettua mitään  
noutajakoirille luontaista.  Sellainen tunne tuli, että koiran täytyy saada tehdä sen 
taipumuksen mukaista 
työtä nauttiakseen 
elämästään. Erityisesti 
isännälle itselleen tämä 
yhteinen harrastus on 
tärkeä, näin oppii 
paremmin ymmärtämään 
mitä termit symbioosi ja 
ihmisen paras ystävä 
tarkoittavat. 
 
Kaikki alkoi siis viime 
kesänä, kun sisareni sanoi, 
että voisimme käydä 
katsomassa hänen 
työkaverinsa 
metsästyslinjaisia labradoreja, joilla nome on harrastuksena. 
Hyvin koulutettuja labbisleidejä ihmetellessä tuli puheeksi, että Närpiössä on tuore 
metsästyslinjaisten labradorien pentue. 
Elokuun alussa kävimme katsomassa pentuja ja selvisi, että tässä on perimän puolesta 
erinomaisia metsästyskoiria. 
Saman kuun lopussa Hypnos Heras Hero Of The Day, joka tottelee nimeä Bella 
muutti Vaasaan. 
Pennun koulutus alkoi luottavaisin mielin, olinhan saanut kiitettävästi neuvoja ja 
ohjeita miten kouluttaa metsästyskoira. Bella oppi hämmästyttävän nopeasti 
perusasiat ja uutena asiana pillikomennot tuntuivat uppoavan koiraan kuin kirppu 
turkkiin. Merenkurkun Noutajilla oli sopivasti pentukurssi alkamassa, kun Bella oli 
yli 16 viikon ikäinen ja rokoutuksetkin kunnossa. Bella sai näin hyvää koulutusta ja 
sosiaalista kanssakäymistä muiden koirien kanssa. 
Ehdimme käydä myös pari kertaa nome-treeneissä Koivulahden kasvihuoneella ennen 
talvitaukoa. 
Näissä harjoituksissa viimeistään selvisi, että ei tämä nyt niin helppoa olekaan.  
Talvella huomasin myös mitä virheitä oli tullut tehtyä, toki koirakin oli sopivasti 
ehtinyt "riiviöikään". 
Lopputalvesta, kun nome-treenit taas alkoivat tuli todettua, että damin palauttamisessa 
oli ongelma. 
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Bella lähti ripeästi noutamaan damia, mutta parin "koiranmitan" päästä koukkasi 
sivulle ja jäi sinne mulkoilemaan isoilla mantelisilmillään. Tämä on hauska leikki, ota 
kiinni jos saat. 
Analysoitaessa sitä miksi se nyt noin tekee, ilmeni kaksi perusvirhettä. Ensiksi koiran 
oli annettu epäonnistua noudossa ja toiseksi isäntä oli ollut liian herkästi ottamassa 
suusta roskat pois. Viimeiseksi mainittu tapa johtuu, ehkä pienestä "traumasta". Bella 
oli ollut vasta muutaman päivän uudessa kodissa, kun pihalta oli löytynyt jotain 
sopimatonta syötävää, ilmeisesti sieniä. Vatsalaukku  tyhjeni itsestään, kuolan 
valumista ja hiilitabletti perään, sillä siitä selvittiin. Eikä pentu enää seuraavana 
päivänä muistanut tapahtunutta, toisin kuin isäntä.  
Palautusongelman korjaamiseen sain paljon neuvoja asiantuntijoilta treeneissä, kuten 
myös kevätleirillä Lapualla. Nouto oli yksinkertaistettava ja epäonnistuminen 
estettävä. Koira siis pitkän liinanpäähän kiinni istumaan, rintamasuunta ohjaajaan 
päin ja dami siinä välissä. Koira käsketään luokse, ottaa damin mukaan ja tuo 
ohjaajalle. Hihnalla varmistetaan luoksetulo. 
Tämä manööveri on nyt sitten kuulunut harjoiteluun lähes päivittäin, koko kevät. 
 Tätä kirjoittaessani toukokuu on juuri alkanut ja odottelemme Bellan juoksujen 
loppumista, jotta päästään taas treenamaan muiden koirien kanssa. Bella on selvästi 
edistynyt palauttamisessa ja aikuistumisen merkkejä on havaittavissa. Näiden 
yhteisten 8 kuukauden aikana keräämäni kokemuksen perusteella nome on 
erinomainen harrastus, vaikka ei itse metsästäisikkään. Pääskysiä odotellessa seuraava 
tehtävä on kesästä nauttiminen ja taipumuskokeen suorittaminen, niin pian kuin siihen 
olemme valmiita.   
Janne Hautala    
 
 
 
Erfarenhet med att börja med jakt som intresse 
 
Jakt /nome kom som intresse lika fort som min nya valp.  Jag hade ju nog förstås 
önskat mig en laradorretriever redan i några år. Ras och kön av hund hade bestämts 
redan före passande valp förfrågningar gjorts. Min första hund var en labradortik, som 
blev nästan 12 år, en sällskapshund. Senare harmade jag över att vi inte gjorde något 
tillsammans som är natruligt för retrivern. Jag har en sån känsla att hunden måste få 
jobba med sånt som den har anlag till för att njuta av sitt liv.Speciellt för ägaren är 
gemensamt intresse viktig , således lär man sig bättre att förstå vad termerna symbios 
och människans bästa vän betyder. 
Allting började alltså förra sommaren när min syster sa att vi skulle kunna fara och 
träffa hennes arbetskompis jaktlinjens labradorer som har nome som intresse. När vi 
undrade över de bra skolade labfröknarna blev det prat att I Närpes finns för tillfället 
en valpkull av jaktlinjens labradorer. I början av augisti for vi och tittade på valparna 
och det blev klart att de hade utmärkta arvsanlag som jakthundar. 
I slutet av samma månad flyttade Hypnos Heras Hero Of The Day som lyder namnet 
Bella till Vasa. 
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Skolningen av valpen 
började förtroendefullt, jag 
hade ju fått utmärkta 
instruktioner och råd hur 
man skolar en jakthund. 
Bella lärde sig 
häpnandväckande fort 
grunderna och som helt 
nytt lärde hon sig lätt 
kommandon med 
visselpipa. Kvarkens 
retrivers ordnade passligt 
en valpkurs som startade 
och Bella var då över  16 
veckor och hade 
vaccinationerna I skick. 
Bella fick bra skolning och 
socialt umgänge med andra 
hundar. Vi hann också gå 

på ett par träningar I nome som ordnades i Kvevlax före vinterpausen. Senast vid 
dessa täningar kom jag underfund med att detta inte är så lätt. Jag märkte under 
vintern vad fel som blivit gjorda och fårstås hade valpen också kommit in I 
“rackaråldern”. 
När nome träningarna började I slutet av vintern fick jag konstatera att vi hade 
problem med avlämningar av dammisar. Bella for snabbt efter dummies men när hon 
kom tillbaka så lite före  avlämningen vände hon  sig till sidan och stannade för att 
titta med sina stora mandelbruna ögon. Det här är en rolig lek, ta fast mig om du får.  
När vi analyserade varför hon gör så, kom det fram ett par grundsaker. Första var att 
hon hade fått misslyckas I apport och som andra hade jag varit för kvick att ta bort 
skräp som hon hade I munnen. Det senare beror kanske på en “ traumahändelse”. 
Bella hade bara varit I sitt nya hem några dagar när hon ute på gården hade hittat 
något olämpligt att äta, troligtvis svamp. Magsäcken tömdes av sig själv, rinnande av 
drägel och en koltablett till medicin och på det viset klarade vi det. Bella kom inte 
ihåg något nästa dag men annat var det med ägaren. 
Jag fick många råd av experterna på träningarna och även på vårlägret i Lapua, om 
hur jag ska korigera avlämningsproblemet. Avlämningen måste förenklas och 
misslyckanden förhindras.  Hunden måste alltså sättas fast I slutet av en lång lina, 
med riktning mot föraren, och där emellan dummyn. Hunden beådras att komma till 
mig, och på samma plocka upp dummyn och återlämna den till föraren. Med linan 
försäkras att hunden måste återvända till föraren. Denhär manövern har nu hört till 
den dagliga träningen hela våren. 
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Under tiden jag skriver detta har maj månad just börjat och vi väntar på att Bellas 
löptid ska ta slut så att vi kan börja träna igen tillsammans med de andra hundarna. 
Bella har gjort tydliga framsteg I avlämningen och man börjar märka att hon håller på 
att bli vuxen. Med dessa 8månader tillsammans och med den erfarenhet jag har fått, är 
nome en utmärkt hobby, även om man inte själv jagar. I väntan på svalorna, är nästa 
uppgift  att njuta av sommaren och utföra anlagsprovet så snabbt vi är klara för det. 
 
Janne Hautala   
 

    Onnittelut uudelle muotovaliolle!  
Grattis till ny utställnings champion! 
 
“Bessi” 
Lbn FI JVA&MVA Bowmore`s Country 
Classic  
s. 15.11.2002 
om. Henriikka Kontturi 
Koira valioitui Kurikan ryhmänäyttelyssä 
10.4.2010. 

 
 
 
Ensimmäistä kertaa kokeessa osa 1 MEJÄ…  
 
Mietimme lehden toimituskunnan kanssa tähän lehteen pientä pakettia siitä mitä 
kokeessa tapahtuu. Ihmiset, jotka aiemmin eivät ole kokeissa tai näyttelyissä käyneet 
eivät tiedä mitä siellä tapahtuu ja sääntökirjoja lukemallakaan todellista kuvaa näistä 
tapahtumista ei saa. Näyttelytoimikunta onkin järjestemässä kesäkuussa 
luentotilaisuutta näyttelyiden ABC. Kaikki joita vähänkään mietityttää mitä 
näyttelyssä tapahtuu niin menkääpä paikalle.  
 
Mutta sitten itse asiaan. Aloitetaanpa vaikka MEJÄ-kokeesta. Itse olen ensimmäisen 
kerran osallistunut mejä-kokeeseen vuonna 1995 edesmenneen labradorinarttuni 
kanssa. Olin itse tuolloin 13-vuotias!! Mejä-kokeeseenhan kuuluu edellisenä päivänä 
jäljen veritys toiselle kilpailijalle, jäljet sitten arvotaan koepaikalla seuraavana 
aamuna. Mejä-koe alkaa yleensä koetoimitsijan ”puheella” jonka jälkeen seuraa 
ylituomarin ”puhuttelu”. Ylituomari käy läpi hieman kokeen sääntöjä ja mikä on 
sallittua ja mikä kiellettyä kokeen aikana. Tämä olisi hyvä, mikäli jännitykseltään 
kykenee, kuunnella tarkkaan. Kokeessa on kuitenkin hyvä muistaa että AINA voi 
kysyä joko tuomarilta, koetoimitsijalta tai vaikka kokeneilta kanssa kilpailijoilta. 
Ennemmin kysyy kuin katuu myöhemmin että miksi en kysynyt.  ”Puheiden” jälkeen 
arvotaan jäljet. Mikäli on itse ollut tekemässä jälkiä, niin omaa jälkeään ei tietenkään 
oman koiran kanssa voi mennä . 
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Jälkien arpomisen jälkeen siirrytään 
laukauksensietotestiin. Laukauksensietotestiin koiran 
vie se henkilö joka ohjaa koiran myös jäljellä! Koirat 
viedään tuomarin osoittamaan paikkaan 6metrin 
jälkiliinassa, sidotaan jälkiliina puuhun niin että koiralla 
on tilaa liikkua, koira jätetään siihen ilman käskyä. 
Tämän jälkeen ohjaajat siirtyvät tuomarin osoittamaan 
paikkaan, suoritetaan laukaus ja tämän jälkeen tuomarin 
luvalla saa hakea koiransa pois. Mikäli kävisi niin että 
koira ei läpäise laukauksensietotestiä niin koe päättyisi 
tähän. (Välikommenttina huomautan että 15v. 
mejäkokeita kiertäneenä en ole koskaan nähnyt kokeen 
keskeytyneen tähän). Laukauksensietotestin jälkeen 

siirrytään maastoon jäljille. Jäljille mennään numerojärjestyksessä. Mikäli muutoksia 
on, tästä kyllä ilmoitetaan yleensä kokeen alussa. Maastossa odoteltaessa 
kunnioitetaan muita kilpailijoita sillä että ei aiheuteta turhaa meteliä ja häiritä koirien 
suorituksia. Mikä olisikaan ikävämpää kuin se että oma koira eksyisi jäljeltä 
katsomaan mitä tiellä tapahtuu…Muistanpa itse oman koirani kanssa kun olimme 
edustamassa Vaasan Kennelpiiriä SM-kisoissa Oulussa vuosia sitten. Koira tulee 
viimeiselle kulmalla ja ajautuu siitä yli. Montaakaan metriä emme menneet kun 
olimme jo tiellä, näin automme noin 200metrin päässä meistä. Mielessäni mietin että 
jos vanhempani nyt nousevat autosta ulos, lähtee koira sinne ja tämä olisi tässä. No he 
eivät nousseet autosta ja koirakin palautui omin avuin takaisin jäljelle. Jäljen 
viimeinen osuus meni tien myötäisesti ja jäljeltä oli koko ajan erinomainen näkyvyys 
tielle. Tämä nyt vain esimerkkinä siitä kuinka tärkeää on välttää turhaa liikkumista 
jälkien tuntumassa. 
 
Ennen jäljelle lähtöä, muista juottaa koirasi hyvin ja mikäli mahdollista myös uittaa 
jos on kuuma päivä. Jäljelle mukaan tulee tuomarin lisäksi jäljen tekijä eli opas. 
Oppaan tehtävänä on kertoa tuomarille missä jälki kulkee, missä ovat makaukset ja 
kulmat sekä lopussa kaato. Tärkein tehtävä oppaalla kuitenkin on se että hän tietää 
missä jälki kulkee, mikäli koira poistuu jäljeltä jää opas jäljen tuntumaan seuraamaan 
löytääkö koira omin avuin takaisin vai täytyykö se palauttaa jäljelle. Jäljen alussa on 
aina 10-15metrin osuus minkä saa ohjata koiraa. Tämä kannattaa käyttää hyväksi. 
Muistanpa itse yhden kokeen jossa näytin koiralle alkumakauksen sen enempää 
ohjaamatta, koira lähti kuin tykin suusta, mutta 90astetta väärään suuntaan - 
hukka!!! Eli palkintosija aleni jo ennen kuin jälkeä oltiin kuljettu 50 metriä… Oman 
koiran kanssa jäljellä oltaessa kannattaa muistaa vain kulkea ja keskittyä omaan 
koiraan , tuomari kyllä kertoo sinulle mikäli koira poistuu jäljeltä ja tuomitaan hukka. 
Minulle on joku joskus sanonut että luota vain omaan koiraasi ja kaikki puhuminen 
pois. Tämän kun muistaa niin pääsee pitkälle. Koesuoritus jäljellä päättyy siihen kun 
koira saapuu kaadolle, tuomari sanoo sinulle sitten kun saattaa kiittää koiraa. Oma 
suorituksenne koiran kanssa on ohi.  



 

22                         Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirievers r.f. 
 

 
Tämän jälkeen jäädään odottelemaan tuloksia. Tulokset julkistetaan kokeen päätteeksi 
sitten kun kaikki koirat ovat jälkensä ajaneet. Tuomari lukee jokaisen koiran saaman 
arvostelun ja palkinnon.  Koepäättyy siihen kun ylituomari on lausunut viimeiset 
sanansa. Tässä oli nyt pääpiirteittäin mejä-kokeen kulku. MEJÄ on mielenkiintoinen 
ja erilainen harrastuslaji muihin kokeisiin verrattuna. Mejässä koira saa ja pitääkin 
toimia mahdollisimman itsenäisesti, mitä äänettömämpi suoritus sen parempi. 
 
 

Aloittelija mietteitä ennen TOKO-kokeeseen osallistumista 
 
1.  Sääntöjen mukaan, koiran etäisyys ohjaajaan tulee olla n. 10 cm. Miten tämä 
mitataan ja kuinka suuri poikkeama alentaa pisteitä? 
- Tuomari mittaa tämän silmämääräisesti, se kuinka suuri poikkeama alentaa pisteitä 
riippuu paljon tuomarista.  Toiset tuomarit kiinnittävät enemmän huomiota tähän kun 
taas toiset. Alokasluokassa annetaan hieman enemmän anteeksi tätä ”väljyyttä”. 
Tähän on kuitenkin syytä kiinittää huomiota  jo silloin kun tehdään perusharjoituksia. 
 
2. Koira yskäisee tahattomasti suorituksen aikana, vähennetäänkö siitä pisteitä? 
- ei vähennetä pisteitä 
 
3. Millainen on oikeaoppinen istuma-asento? 
 - Oikeaoppinen istuma-asento ohjaajan vasemmalla sivulla rintamasuunta 
kohtisuoraan eteenpäin. Koira istuu ns. pyllyn päälle, ei kummankaan lonkan päällä 
. 
4. Miten luoksepäästävyydessä tuomari käsittelee koiraa? 
-.Luoksepäästävyys katsotaan jo kehään mennessä jokaiselta koiralta, nartulta 
tarkistetaan kiima ja urokselta tarkistetaan kivekset. Alokasluokassa on vielä erillinen 
kohta jossa tuomari tulee”tervenhtimään” jokaisen koiran, koiran ollessa 
perusasennossa ohjaajan sivulla. 
 
5. Aleneeko pisteet, jos koira maahan käskyssä kääntää rauhallisesti päätään tai 
vaihtaa takaraajojen asentoa suorituksen aikana? 
-päänkääntäminen tai takaraajojen asennon vaihto eivät alenna pisteitä, mikäli 
koiraa pysyy paikalla esim. ei ryömi eteenpäin tai nouse välillä istumaan. 
 
6. Mitä tarkoitetaan "seuraa" -käskyssä ohjaajan epämääräisellä liikkumisella? 
- Ohjaajan tulee liikkua kehässä luonnollisesti ja suoraviivaisesti käskytyksen 
mukaan.Epämääräinen liikkuminen, kuten liioitellut eleet ja luonnottomat käsien ja 
jalkojen liikkeet, alentavat arvosanaa. Käännökset ovat käännöksiä 
oikeaan/vasempaan (90º)tai täyskäännöksiä (180º). Ohjaajan tulee täyskäännöksien 
jälkeen (180 o) palata samaa linjaa pitkin. 
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7. Mikä huomiodaan varaslähdöksi luoksetulossa? 
- Koiran varaslähdöstä alennetaan arvosanaa (2-4):llä. Varaslähdöllä tarkoitetaan, 
että koira lähtee ennen ohjaajan käskyä. Noutoliikkeessä, mikäli koira lähtee 
liikkeelle jo kapulaa heitettäessä tai vietäessä, on virhe hylkäävä. 
 
8. Miltä puolelta koiran pitää mennä ohjaajan vasemalle puolelle 
perusasentoon, ja  vaikuttaako  se arvosteluun? 
- Sillä ei ole väliä kummalta puolelta ohjaajaa koira menee perusasentoon, eikä se 
vaikuta arvosteluun. Arvosteluun vaikuttaa se että koira on perusasennossa suorassa 
ohjaajan sivulla. 
 
9. Jos ohjaajalta pettää ääni käskyä annettaessa, tulkitaanko rykiminen (äänen 
korjaaminen) ja  käskyn uudelleen sanominen ylimääräiseksi käskyksi? 
- Kokeessa liikkeenohjaaja kysyy ennen suorituksen alkua; oletko valmis? Liikkeen 
arvostelu alkaa ohjaajan vastattua myöntävästi ”valmis”-kysymykseen ja arvostelu 
päättyy liikkeenohjaajan tai tuomarin ”kiitos”-sanaan. 
 
10. Miten kokeissa valvotaan, että koirille ei ole annettu mitään kiellettyjä, 
suorituskykyyn vaikuttavia aineita? 
- Kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä eläintapahtumissa valvoo 
Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta, joka antaa lausunnon epäillystä 
antidopingsäännön rikkomisesta. 
Kennelliitto päättää annettavista rangaistuksista. Kennelliitto ja paikalliset 
tapahtuman järjestäjät vastaavat näytteiden otosta. Näytteet tutkii kansainvälisten 
urheilujärjestöjen hyväksymä laboratorio. Näytteet otetaan ja 
käsitellään sekä osallistujien oikeusturvasta huolehditaan samalla tavalla kaikissa 
Suomessa järjestettävissä 
koiratapahtumissa. 
 
Seuraavassa lehdessä käsitellään aloittelijan mietteitä taipumuskokeista. 
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Yhdistyksen koekalenteri / Föreningens provkalender syksy 
/hösten 2010. 

TOKO / Lydnad 21.8. 
VAASA  ALO AVO VOI EVL. Ylit./ Öd Markku Santamäki. Ilmoittautuminen 
viimeistään / Anmälningar senast 12.8. Charlotta Koskela, Pitkäkatu 32 A, 65100 
Vaasa, charlotta.koskela1(at)gmail.com, 044-542 4372. 18 € jäsenet/medlemmar 16€, 
tilille/ till konto 495810-2100675.  
 
MEJÄ / Viltspår 12.9. 
Mustasaari /KORSHOLM  AVO VOI.  Begr. / Raj. 12 st.  Arr./ Järj. Merenkurkun 
Noutajat. Öd. /Ylit. Toni Tunkkari. Anm 19.7-30.8. Mikael Appel, Norrängsvägen 1 
A2, 66100 Malax, 050-518 5140. 60 € /30 €.  
 
NOME / Jakt  
18.9.2010. Närpiö /Närpes  
Luokat AVO / Öppen, Tuomari / Domare Nyman Tobina  
18.-19.9.2010. Närpiö / Närpes  
18.9.2010: VOI/ Elit, Tuomari / Domare Tuominen Jyry  
19.9.2010: AVO / Öppen, Tuomari / Domare Tuominen Jyry  
19.9.2010. Närpiö    
Luokat ALO / Nybörjarklass, Tuomari / Domare Nyman Tobina  
 
Voittajaluokassa kilpaillaan Vaasan Kennelpiirin Piirimestaruus. Vasa 
kenneldistrikts mästarskap i elitklassen. 
Ilmoittautuminen syksyn kokeeseen / Anmälnig till höstens prov 10.8.-31.8.2010 
Heidi Troberg, Lallastået 15, 65450 Sulva puh 040-5365174 s-posti htro(at)uwasa.fi  / 
Maksu 28€ tilille 495810-2100675  
 
NOME-A / Jakt A-prov 
4.-5.12.2010. Ähtäri  
Tuomarit/ Domare Fontell Ari-Pekka, Sivén Harri  
Ilmoittautuminen/ Anmälningar 15.10.-12.11.2010  
Carita Sulkava,Kaukolantie 181, 63700 Ähtäri, 040-5517465 csulkava@gmail.com  
Maksu 70€ tilille 495810-2100675  
Koe järjestetään yhdessä Chesapeakekerho ry:n kanssa. Karsinta A- kokeen sääntöjen 
perusteella.  
Provet ordnas tillsammans med Chesapeakekerho ry.  Kval till prov görs enligt 
reglerna i A-Prov. 
    

Etusija yhdistyksen jäsenillä kaikissa kokeessa. 
Föreningens medlemmar har förtur i alla prov. 
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TOKO-toimikunta tiedottaa: 
 
Epävirallinen tokocup Vaasan alueella kesällä 2010 
Kesän cup-osakilpailuja järjestävät Botnic Agility Club, Merenkurkun Noutajat, 
Vaasan Agility-seura, Vaasanseudun palveluskoiraharrastajat ja Vöyrinseudun 
koirakerho. 
Ajankohdat ja luokat ilmoitetaan lähiaikoina. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen 
keskustelupalstalla tai nettisivuilta, josta löydät myös cupin säännöt. 
Mölliluokkaan voivat osallistua koirakot, jotka eivät vielä ole käyneet virallisessa 
kokeessa. Muut luokat noudattavat virallisen kokeen sääntöjä. Mahdollisuus 
harjoitella virallista koetta varten ja myös palkita koira kokeenomaisessa tilanteessa 
(kts. tarkemmin säännöistä)! 
Uusille tokoilijoille oiva mahdollisuus tutustua tottelevaisuuteen koemuotona. 
Tervetuloa mukaan osallistumaan tai yleisöksi! 
 
Lydnads kommittèn informerar: 
Inoficiell tokocup som ordnas runt om i Vasa distrikt sommaren 2010. 
Arrangerare av sommarens cup-deltävlingar är Botnic Agility club, Kvarkens 
retrivers, Vasa Agility-klubb, Vaasanseudun palveluskoiraharrastajat  
ja Vöyrinseudun koirakerho. 
Tidpunkterna och klasserna informeras innom snar framtid. Håll utkik på föreningens 
diskussionsforum eller på webbsidorna,  
där hittar du även cuppens regler. 
I "mölli"klassen kan delta hund och förare, som inte ännu har varit på officiellt prov. 
De andra klasserna följer de officiella prov reglerna. 
Det finns möjlighet att öva på det officiella provet och även belöna hundrana i 
provliknande tillfällen ( se nogrannare från reglerna!) 
Till de nya som sysslar med toko så är detta en perfekt chans att bekanta sig med 
lydnad i provform.  
Välkommen att delta eller bara som åskådare! 
 
 
TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén 
Puheenjohtaja 
Sonja Lahdenranta-Husu 
sonja.lahdenranta-husu@luukku.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Ida Ehnström 
Hanna Vainioniemi 
Charlotta Koskela 
Henriikka Kontturi 
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NOME-toimikunta tiedottaa: 
 
Nometoimikunnan kuulumiset! 
Koekausi on B-kokeiden osalta taas alkamassa ja yhdistys järjestääkin 
kokeen kaikissa luokissa Närpiössä 22-23.5.2010. Harjoituksia jatketaan syksyllä 
elokuun 20 päivän jälkeen, seuraa yhdistyksen nettisivuja. 
2.6.2010 järjestetään leikkimielinen koetapahtuma, perinteiset  
”dummyaiset”, luvassa ei niin vakavaa kisailua, makkaranpaistoa jne. 
Yhdistys järjestää myös syksyllä Närpiössä nome-b kokeen, sekä historiansa 
ensimmäisen A-kokeen joulukuussa Ähtärissä, yhdessä Chessikerhon kanssa. 
Hyvää alkavaa koekautta kaikille, sekä ahkeroikaa koirienne kera, ja 
muistakaa, että perusasiat kunnossa olevan koiran kanssa on paljon 
helpompi työskennellä! 
Nometoimikunnan puolesta: Jyrki 
 
JAKT kommittén informera: 
 
Hälsningar från Jaktkommittén 
Provsäsongen för B-proven är snart på börjande och föreningen ordnar ett prov för 
alla klasser i Närpes 22-23.5.2010. 
Träningarna fortsätter I höst efter 20. augusti, följ med på föreningens websidorna. 
2.6.2010 ordnas en lekfull provtillställning, legendariska dummyaiset. På programmet 
står , inte så allvarligt tävlande och korvgrillning m.m 
Föreningen ordnar också på hösten i Närpes ett nome-B prov till.  
Det ordnas även historiens första A-prov i December i Ähtäri, tilsammans med 
Chessikerho . 
En bra början på provsäsongen åt alla, arbeta flitigt tillsammans med era hundar och 
minns att, det är mycket lättare att jobba med en hund som har bra grunder!  
På jaktkommitténs vägnar ; Jyrki 
 
Nome toimikunta / Jakt kommittén 
Puheenjohtaja 
Jyrki Kjellman 
nome@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Janne Fagerholm    Marjo Männistö-Kangasluoma 
Heli Hietala    Barbro Fagerholm 
Tuija Kurhela    Eivor Sellberg 
Henriikka Kontturi   Hanna Vainioniemi 
Pentti Niemelä    Heidi Troberg 
 



Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.                           27 
 

 
MEJÄ-toimikunta tiedottaa: 
 
Mejätoimikunta järjestää Mejäkokeen 12.9 Mustasaaressa. AVO- ja VOI-luokat. 
Rajoitettu osanotto 12 kpl. Ylituomarina toimii Toni Tunkkari. 
Ilmoittautuminen 19.7 - 30.8 välisenä aikana osoitteeseen: Mikael Appel, 
Norrängintie 1 A 2, 66100 Maalahti. Koemaksu, joka maksetaan koepaikalla 
60 €, jäljentekijöille 30 €. Etusija seuran jäsenillä. 
 
MEJÄ kommittén informera: 
 
Viltspårskommittéen anordnar ett viltspårprov den 12.9 i Korsholm. Öppen- 
och Segrarklass. Begränsat antal deltagare 12 st. Som överdomare fungerar 
Toni Tunkkari. Anmälningar tas emot under tiden 19.7 - 30.8 på adressen: 
Mikael Appel, Norrängsvägen 1 A 2, 66100 Malax. Provavgiften som betalas på 
provplatsen är 60 €, ovh 30 € för spårdragare. Föreningens medlemmar har 
förtur. 
 
Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén 
Puheenjohtaja 
Mikael Appel 
meja@merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Pia Lagus  
Kristina Furu 
Peter Kronlöf 
Torsten Lerstrand 
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NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa: 
 
Valtavan suuri kiitos kaikille osallistujille ja paikalla olleille! Te teitte upean 
mätsärin! Kiitos tuomareille ja kehäsihteereille ja muille "hupulaisille"! Olette ihania 
kaikki!  
 
Seuraava mätsäri suunnitteilla heinäkuulle. Seuraa yhdistyksen kotisivuja. 
 
UTSTÄLLNINGS kommittén informera: 
 
Tack till alla som deltog och hjälpte till att ordna match shown. Tack till domare och 
ringfunktionärer!  
 
Nästa match show planeras I juli. Följ föreningens websidor. 
 
Näyttelytoimikunta / Utställningskommittén 
Puheenjohtaja 
Tiina Kuusela 
nayttelyt @ merenkurkunnoutajat.com 
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar 
Minna Hanka 
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Merenkurkun noutajat kisa oikeat vastaukset / De rätta svaren 
1. 1987 
2. Peter Sellberg, Matti Aspholm, Berit Ek, Eija Tuominen, Torsten Lerstrand, Heidi 
Troberg 
3. 1994 Raippaluoto / Replot 
4. kyllä / ja 
5. Nome A-koe Ähtärissä / jakt A-prov I Ähtäri 
 

 
INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR 

 
Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.9.2010 

mennessä osoitteeseen  
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

tai 
postitse osoitteeseen: 

Merenkurkun Noutajat ry. 
Louhenkatu 12 
65230 Vaasa 

 
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.9.2010 till 

adressen 
aineisto@merenkurkunnoutajat.com 

eller 
per post: 

Kvarkens Retrievers rf. 
Louhigatan 12 

65320 Vasa 
 
 
 
 
Otamme mielellämme vastaan valokuvia ja juttuja, myös toiveita mitä haluaisitte 
lukea infolehdestä. 
 
Vi tar gärna i mot foton och berättelser och vi vill gärna veta vad ni vill läsa om i 
kommande infoblad. 
 
 

Barbro Fagerholm, Henriikka Kontturi & Minna Hautala 

mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com�
mailto:aineisto@merenkurkunnoutajat.com�
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Tarvikemyynti / Försäljning 
Tuija Kurhela 0400 933 619 

 
 
 

Fleece yhdistyksen logolla  
 
Varastossa värit: 
ruskea, musta, beige ja 
harmaa. 
 
Fleece med föreningens 
logo 
 
I lagret finns färgärna: 
brun, svart, beige och grå. 

30 € 

 

 Dummy Teba 
• 400g 
• 600g       

 
7,5 € 
9 € 

 

Kaninnahka (sisältää 600g:n 
dummyn) / Kaninskin 
(innerhåller en 600 g 
dummy)                           

20 € 

 

Pilli / Visselpipa  
Acme 211 1/2 

8 € 
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WT-talutin/ WT-koppel 11 € 

 

Talutin / Koppel 8,5 € 

 

Valjaat / Spårselar 20 €  

Yhdistyksen t-paita / 
Förening T-shirt 

10 €  

MKN autotarra / KR:s 
bildekal 

2 € 

 

MKN kangasmerkki / KR:s 
tygdekal 

7 €  

SNJ tarra / FRO dekal 2 €  

SNJ hihamerkki / FRO 
ärmmärke 

3,5 € 

 
SNJ riistatarra / FRO 
viltdekal 

2 € 
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Hyvä MKN-jäsen, 
 
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta. Jos on korjattavaa, ota yhteyttä 
jäsensihteeriimme. 
 
Bästa KR-medlem, 
 
Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter på adresstarran ovan. Om något behöver 
korrigeras meddela medlemssekreteraren. 
 
Anne Sid-Koskela 
anne.sidkoskela@gmail.com 

 
 
 
 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta,  
palautetaan osoitteeseen: 

 
Anne Sid-Koskela 
Västervikintie 36 

65280 Vaasa 


