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Puheenjohtajan palsta

Ordfi)randespalten
I vcintanpåförsta snön

Ensi lumea odotellessa
Koekeuden loppu höcimöttööja
metsöstyskausi on p arhaimmillaan
Meidän upeatja monipuoliset
noutajat ovat syksyisinkovassa
köytösscinoutavina,
y lösaj avina sekdj ciljestävinci
koirina sorsastul<s
essa, hanhen-,
metstilinnun-.
minkin-, j änilrsen-,hirven- j a kauriinpyynnissci.
Upeaa ettd meillti on koiria jotka toisenapäivrind voivat hawastaa meidön
kanssa esim. agilityd ja seuraavanapciivcinritoimivat haastavissaolosuhteissa
metscistyksessti.
Siinä vdlisscitoimivat loistavasti sohvaldmmikkeenäemrinnön
kainalossa. Saadaanolla onnellisia ettciesi-isrimmeovatjalostaneet meille
niin upeat noutajarodut. Nyt on meiddn tehtövö vaalia näitä rotuja parhaimmalla
tavallaYhdityson ollut aktiivinen ja jdrjestönyt harjoituksia, kokeita, teoriailtoja,
mritsöriti, damiaisia ym. Ihanaa kun toimikunnatja yhdistyksenjcisenet ovat
olleet nciin aktiivisia! Toivottqvasti ensi vuonna ollaan yhtci aktiivisia.
Yhdistyksentoko-mestaruudessasaatiin uusi mestari ALO-luokassa knu
Castleheath'sNewpowerja Taru Öting.
Nome-piirimestaruus meni toistamiseenMiddleton Breese of Windstar:lleja
Janne Fagerholmille. Epävirallinen kiertopalkinto yhdistyksenparhaalle
AVO-koiralle meni SeahunterPatti Smith:lle ja Bqrbro Fagerholmille.
Mej ci-piirimestari mudiuros Mustapippurin Mattomestari & Anu Kipp o la
edustivat kennelpiiriä SM-kisoissa. Tcimcioli ensimmdinenkerta kun mudi voitti
PM-kisan mejdssci!!!
Lcimpimcitonnittelut kaikille yllcimainituille sekcikaikille muille, jotka
ovat menneencikautena kilpailleet ja saaneettulolaia kokeista tai nciyttelystci!
Perjantaina 12.I I pidettiän yhdistyksensddntömcicirciisen
syyskokoul<sen.
Laita
jo nyt pvm kalenteriisi ettei vaan unohdu. Syyskokoul<sen
yhteydessäpidetcirin
myösyhdistylcsenpikkujoulut. Pikkujouluihin triytyy ilmoittautua ennakkoon
ru ohai lun vuoksi. L iscici syyskokouksesta j a p ikkuj oulu sta tcissci I nfo Iehdessci.
Toivottavasti olet tulossa?!
Hyvdd syksynjatkoa!

Provscisongenbörjar gå mot sin slut ochjaktsösongenpågårförfullt.
Våra hdrliga och mångsidiga retrievers anvrindspå hösten till att apportera,
stöta och spåra på and-, skogsfagel-, har-, mink-, älg- och rådjursjakt.
Underbart med hundar som ena dagen kan gå på t.ex agility och andra
dagen på jakt i tuffaförhållanden. Döremellan kan man gosa med dem på
soffan. Vi kan skatta ossglada över att vårart)röder lyckadesavla så
fina roser åt oss. Vi måstenu bara jörvalta detta arv på bdsta sött.
Föreningen har varit aktiv och arrangerat trriningar i lydnad och jakt
samt haft teorikvdllar i lydnad samtpå utstöllningssidan. Vi har ordnat
flertal jaktprov, spårprov, ett lydnadsprov, damiaiset samt Match Show.
Jdttefint att kommittöerna varit aktiva och så många medlemmar deltagit
i de olika arrangemangen. Hoppas nästa år blir lika aWivt!
Iföreningens mästerskapsprov i lydnadfick vi en ny mästare i NKL
GoldenhanenCastleheath'sNewpower och Taru Öling.
I medlet av september arrangerades jaktprov i EKL som samtidigt var Vasa
Kenneldistrikts mristerskapsprov. Distriktsmästere blev labtiken Middleton
Breeseof Windstar medförare Janne Fagerholm. I ÖKL avgjordesföreningens
infficiella Bästa ÖKl-hund vandringspris. Det tiltftll SeahunterPatti
Smith med sinförare Barbro Fagerholm.
Föreningen har även en distriktsmöstare i Viltspår. Mudin Mustapippurin
Mattomestari och hansförare Anu Kippola vann DM ochfick ddrmed åka till
FM och representeradistriktet. Det varförsta gången en mudi vann DM Jöttekul! ! !
Många grattis åt alla ovannömndasamt alla andra somJått resultatpå
prov eller utstcillning under den gångna sdsongen!
Fredag 12.1I hållerföreningen sitt stadgeenliga höstmöte.Scittdetta
datum i din kalender redan nu. I samband med höstmötethålls riven
föreningens julfest. Till julfesten bör manförhandsanmöla sig
eftersomdet bestcillsmat. Mer info om höstmötetochjulftsten i detta
Infoblad.
Godfortsöttning på hösten!

Heidi

Heidi
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Kutsu syyskoko ukseenj a pikkuj oulaihin
Merenkurkun Noutajat ry : n särintömdärriinen
syyskokouspidetricinpe 12.1I klo I9:00. Vaasankiltatalolla, Gerbyyssr).
,'t,,,ir,

Köyntiosoite: Solasaqrentie

Syyskokouksen esityslista
1
2
3
A

Ko kouksessa kösi telkirin sricintömciär rii set asi at. Kahvit arj oilu.
j rilkeenj cirj estetcitinyhdistyksenpikkuj oulut samassa
SWskokA:ia:ksen
paikassa. Pikkujouluhinta per/henkilö on I0 €, sisciltrienjuhlaillallisen.
Jaulujuhliin si tovat i lmoit tautumiset mal<s
amalIa I 0 € maanantaihin
8-I I - mennesscitilille 495I I 0-2 I 00683 i a ilmoittamalla osallistumisesi
Ilmoittautumiset Henriikka Kontturi tai Anne Sid-Koskela
henriikka.kontturi@ gmail.com puh 050 4l2 6l50 tai
anne.sidkoskela @ gmail. com

Völkommenpå höstmöte ochjulfest
Kvarkens Retrievers rf håller sitt stadgeenligahöstmötefre 12.11
kl 19:00 i Gerby i Gillenas Hus.
Adress: Solasaarentie

P å mötet behandIas stadg eenliga cirenden. Kaffeserver i ng.
Vrilkomna!
Efter höstmötethålls föreningensjulfest på sammaplats. Julfesten
innehåller mat såförhandsanmcilningnödvcindig.Priset för
lillaj ulsfesten cir I 0€, innehåller fes tmiddag.
Anmrilningar till julfesten senastto 8.I I, sker genom att anmrila dig
och betala in avgiften I0 € till kontot 495810-2100683.
Anmcilningar Henriikka Kontturi eller Anne Sid-Koskela
henriikka.kontturi@ gmail.comtel 050 412 6150 tai anne.sidkoskela
@ gmail.com

5.
o-

'7.
8.
9
10.
I 1.
12
I3

14.
l5
16.
17.
18

Avataan kokous
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri
Todetaan kokouksen laillisuus
H1väksytään kokouksen työjä{estys
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kaksi (2) iiäntenlaskijaa
Esitetäåin toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenteriluosi) sekä
määrätäänliittymismaksu ja jäsenmaksu seuraavallekalenteriwodelle
Valitaanjohtokunnalle puheenjohtaja,jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
Valitaan varsinaisetjäsenetjohtokuntaan eroworoisten tilalle 12 $:ä noudattaen
Valitaan kaksi var4jäsentäjohtokuntaan seuraavaksikalenterivuodeksi
Valitaan kaksi tilintarkastajaaja heidtin varajäsenensä
Suoritetaanjohtokunnan esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden
toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 12 $:ssämainittuja henkilöitä.
Valitaan yhdistyksen edustajaVaasan Kennelpiiri ry:n vaninaisiin kokouksiin
Kiisitellään johtokunnan kokouksen päätettäv?iksiesitfiirråit asiatja aloitteet
Kiisitellään jäsenten tekemät esitykset,jotka on jätetty kifallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi
ennen kokousta
Kiisitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 g:n määräykset
Päätetäänkokous

Höstmötets föredragningslista
I
z.
3.
4.

Mötet öppnas
Val av mötesordfilrande
Val av sekreterare
Konstaterasmötets laglighet
Godkännandeav mötets fiiredragningslista
o.
Val av två (2) protokollljusterare
7 . Val av två (2) rösträknare
8 . Föredragesverksamhetsplanoch budget filr inkommande verksamhetsår(kalenderår) samt
fastslås möjlig anslutningsavgift och medlemsavgift ftir inkommande kalenderår
9
Val av styrelseordfiirande,vilken kan kallas till örenings ordftirande
10. Val av ordinarie styrelsemedlemmarftir de medlemmar som är i turen aIt avgä, i enlighet med 12 $
11. Val av tvä (2) suppleantertill stlrelsen fiir inkommande kalenderår
12 Val av två (2) revisorer och deras suppleanter
13. Val av möj liga komitteer ftirelagna av styrelsen eller kommitteordföranden samt andra funktionärer
utom de i 12 $ nämnda personerna
14 Val av fiirenings represanterVasa Kenneldistrik rf:s ordinarie möten
15. Behandlas av styrelsentill mötet lämnade ärendenoch ftirslag
16 Behandlas av medlemmama giorda ftirslag vilka har lämnats till styrelsen skriftligen en (1) månad
ltire mötet
17. Behandlas av mötet godkänna öwiga ärenden beaktande23 $ i ftireningslagen
18 Mötet avslutas

Tervetulou! Völkomnu!
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Perinteiset Dummiaiset pidettiin 2.6,2010Raippaluodon
kivilouhoksella.

15.-17.4.2011
YhdistysjärjestääkevätleirinLapuan
Wanhassakarhunmässä.
Nou / Nome koulutusta tiedossa.
luttajana uusille / taippariin
on varmistettu M

Lisä
Varaa

Föreningens

jo nyt!

r i Lapua
nmäki.

Nome toimikunta järjesti Dummiaiset kesäkuunalussaRaippaluodossa.Saimme
viettää mukavan illan aurinkoisessasäässä.Koe koostui kolmesta eri tehtävästä,
markkerausveteen, linja maalla ja hakutehtävä.Koe suoritettiin kokonaisuudessa
dummeilla. Tuomarin kokeessatoimi Heli Hietala, Eivor Sellbergja Barbro
Fagerholm. Kun koe oli
suoritettu loppuun, oli
makkaran paistonja
palkintojen jaon vuoro.
Kiitos kaikille osallistujille.
Traditionella Dummiaiset
ordnades 2.6.2010vid Replot
Stenkross.
Jaktkommittön ordnade
dummyaiset i början av Juni i
Replot. Vi hade en trevlig kväll
i det soligavädret.Provet
bestod av tre olika uppgifter,
markering i vattnet, linje på
land och sökuppgift. I provet
användesendastdummisar. Domare i provet var Heli Hietala, Eivor Sellberg och
Barbro Fagerholm.När alla hade gjort fiirdigt provet så grillade vi korv och hade
priutdelning.Tack till alla som var med!
Tuloksia i Resultat
Kilpiluryhmä
l palkinto
knn " Ronja "
ohjaaja Jyrki
Kjellman
2 palkinto
knn"Zico" ohjaaja
Jyrki Kjellman
3 palkinto
"
saksanseisoja
Vilkku "ohj Juha
Penttilä

Jakt skolning finns på progråmmet..
Maarit Nikkanen
skolning:för nya och för dem
som skall på

Vi tävlar också i år på naturstigen.
Mer information i nästa infoblad.
Skriv upp datumet i din kalender!
Noviisiryhmä (ei taippareitavielä )
1 palkinto lbu " Elmo " ohjaaja Raija Skjäl
2 palkinto lbn " Bella " ohjaaja JanneHautala
3 palkinto lbn "Penni " ohjaaja Henriikka Kontturi
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Dummiaiset
2.6.2010

Noutaj an koulutuksesta
Noutajan koulutus on johdonmukaisuutta,kärsivällisyyttä ja taitoa vaativaa työlä,
jossa koiran ohjaajajoutuu löytämäänkoiralleensopivimmatkoulutuskeinotja -tavat.
Yhtä oikeaa "reseptiä " oikeanlaiseenkouluttamiseenei ole. Näin ollen olen itse aina
ollut avoimena kuuntelemaanja seuraamaan,kun joku puhuu asiantuntevastinoutajan
kouluttamisesta.Tietystijokaisella ajan myötä tulee omat kuvionsaperusasioiden
hoitamisesta.
Uusia kuulemiaan vinkkejä voi ainajalostaa omiin tarpeisiin, jos ne eivät omasta
mielestä tunnu suoraansopivilta. Tässäjutussa en tule käsittelemäänkouluttamista
A:sta - O:hön, vaan herättämäänajatuksia muutamiin koulutukseenja ohjaajan
toimintaanliittyviin asioihin.
Kokonaisvaltaisempaaselvitystä koulutuksestajanoaville, suosittelenkin kirjaa
"Noutajan pennustametsästyskoiraksi",jonka on kirjoittanut Jyry Tuomtnen.
Yhteisyö j a miellyttämisenhalu
Jotta koiranja ohjaajan välille syntly h1vä yhteistyö, tä5ay koiraa kohdella
oikeudenmukaisestij a kannustavasti.On h1wä,
jos koiralla on synnynnäisestiriittävä
mielly.ttämisenhalu.
Silloin on huomattavasti
helpompi rakentaaohjaajanja koiran välille
saumatonja kitkaton suhde.
Joku voi sanoa,että hänen koirallaan ei ole
minkäänlaista mielllttämisenhalua. Silloin
tulisi ohjaajan miettiä, että onko ehkä
tapahtunutjotain, tai jäänyt tapahtumatta,
koiranja ohjaajanvälillä. Vai onko koiraa
alettu liian nopeastiliian kovalla tempollaja
"taidolla" viedä eteenpäin,ehkä hypäten
muutamien tärkeiden perusasioidenyli? KOIRAN
OHJAAJALLEEN, EI ITSELLEEN.
Mikäli koiralla on vain kova työhalu mutta yhteistyö ohjaajan kanssaei ole kunnossa,
niin se ehkä tekee kohtuudella annettujatehtäviä, mutta pääosin itselleen. Iloisuus
koiran työstä jää puuttumaan,jolloin koira myös väsyy henkisesti helpommin.
Peruskoulutus
Kun yhteistyö koiran kanssaalkaa olla kunnossaja molemmin puoleinen luottamus
on saavutettu,alkaaperuskoulutus.Koiran peruskoulutuson tärkein vaihe sen tulevaa
lajikoulutusta silmälläpitäen. Jos peruskoulutusjää hataralle pohjalle, siihen tullaan
törmäämäänjatkossa liian usein. Puutteellinenperuskoulutusja yhteistyö voivat
häiritä varsinaisia lajiharjoitteita niin paljon, että varsinaisestalajiharjoittelusta ei tule
mitään.
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Lajiharjoitteet
Ennen kuin lähdet harjoittelemaan,niin mieti mitä haluat tänäänharjoitella. Valitse
maastomielessäsisen mukaanja mieti harjoitteet valmiiksi. Suunnitteleharjoitus
niin, että koirasi oppii tai saa siitäjotain. Älä tee harjoituskerrastasivain testiä
ITSELLESI vain katsoaksesiosaakokoira jotain tai pystyykö sejohonkin tiettyyn
vaikeaan tehtävään.
Määrätietoineneteneminenvaatii aikaaja kåirsivällisyyttä,mutta johtaa parhaaseen
tulokseen.Josjokin suunniteltu harjoite tuntuu esim. liian monimutkaiselta tai
vaikealta, pilko (hajota) se niin pieniin osiin kuin on tarpeellista.Yhdistele osat vasta
kun osa-alueetovat varmasti hallinnassa.
Muista aina itse mitä halusit ja lähdit ha{oittelemaan ja harjoittele harjoituksen sisällä
vain yhtä asiaakerrallaan. Yleensä,jos harjoitus ei mene toivotulla tavalla, huomaat,
että ko. harjoite olisi pitänyt pilkkoa osiin. Oppiakseenasioita koira tarvitsee
lukemattomanmäiirän toistoja. Yleisesti puhutaan, ettii onnistuneetha{oitteet
kasvattavatkoiran itseluottamusta.Varmasti näin on, mutta tiimä johtaa liian usein
siihen, että koiralle tehdäiin liian helppoja harjoitteita. Ha{oitteissa ei uskalleta edetä
riittävästi ja koira ei kehity.
Ajan käytön kanssaolemme monesti huonoja. Tarkoitan sillä sit?i,ettii tulisi miettiä
miten samanhaq'oitteentekisi tehokkaammin nopeamminja samalla saisi toistoja
riittävästi. Useastiharjoitteemme ovat koiralle pitkäveteisiäja koirat jouhrvat
odottamaanliikaa. Palautakoira harjoitteidenjälkeen helpohkolla nopeatempoisellajo
opetetulla asialla koiran koulutustasonmukaan.
Ennen toteutusta
Listaanpa muutamia asioita,jotka tulisi ottaa huomioon ennenharjoihrksentoteutusta.
Tietysti asioidenpainopisteetriippuvat koiran tasostaja sille tehtävänharjoihrksen
luonteesta.
- Mitä haluat harjoitella
- Maastovaatimus(vettä, kosteikkoa, peitteistä,jne.)
- Motivointi ?
- Riistoilla vai dameilla (minkä värisillä)
- Tuleeko koiran löytää helposti vai ei
- Häiriötekijät / häirinnät (onko vai tarvitaanko)
- Matkat / pituudet
- Onko mahdollinen arustaja näkyvissä vai ei ja miksi
- Etukäteisinfo ar.ustajalle,ei toivotuissa tilanteissa
- Mieti valmiiksi kuinka puutut asiaan,jos joku meneepieleen
- Tarvitaanko laukauksia ja miksi
- Ylitetäänkö esteitä(ojat tai muut maastonmuutokset)
- Tuleeko toistoja riittävästi
- Oppiiko koira harjoituksestajotain
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Huomioon otettavia asioita on paljon ja suunnittelu saattaakuulostaaperin työläältä.
Harjoituskertojen myötä asioista tulee jollain tavalla itsestäänselvyyksiä eikä niita
tarvitse enäämiettiä kaavamaisesti.Silti kokeneenkin kouluttajan on hyvä aina välillä
pysähtyäpohdiskelemaan,onko kaikki mahdolliset ja tarpeelliset asiat otettu
huomioon ennenharjoitusta.
Ohjaajalte tärkeää
Omaa toimintaa on koiraa ohjatessaanhyvin vaikea tutkiskella ja arvioida vaikka
yrittäisikin. Vielä kun eteen tulee tilanne, jossa itse jännität, yleensämerkit ja käskyt
koiralle ovat normaaliakin huonommat. Harjoitellessa koirien kanssaolisi hyvä olla
mukana edesyksi kaveri, jolta voisi saadapalautetta omista merkeistä,käskyistäja
muusta koiran ohjaukseenliittyvästä. Harjoitusta suunniteltaessaolisi myös hyvä
käydä kysellen läpi srurnnitteillaolevaa harjoitusta toisen koulutustaitoisenhenkilön
kanssa.Olennaisetkysymykset ovat: missä, miten ja miksi. Tällöin tulee "porukalla"
käytyä läpi harjoituksen tavoite.
Miksi näin tänään
Monesti, kun harjoitus tai koe on
mennyt erityisen hyvin tai huonosti, olisi
hyvä pystihtyä miettimään miksi kävi
näin. Asioille on aina olemassaselitys,
mutta harva osaatai jaksaakäytIaä
hyväkseentätä erittäin arvokastatietoa.
Pura tapahtumatlaika itsellesi sopivissa
aikajaksoissaesim. mitä teit (teitte)
harjoihrksen aTkana,tuntia ennen,
samanapäivänä, edellisenäpäivänä,
oliko ilta vai aamu, mikä oli koiran
vireystila mistä sejohtui tai mikä oli
oma tilanteesi. Löytyy varmasti paljon
asioita,joita karmattaaottaajatkossa
huomioonja ottaaopiksi.
Halusin tällä lyhyellä kirjoituksella
herätellä harrastajiaajattelemaan.Olen
huomannut, että tietoa liikkuu
hanastajilla jo paljon. Ne, jotka jaksavat
hieman syvällisemmin pähkäillä asioita, tekevät virheitä vähemmänja pääsevät
parempiin lopputuloksiin. Aivonystyrät liikkumaan, nyt on pitkä talvi edessäja on
hyvä aloittaa treenausensi kevääseenja tulevaan uuteen metsästyskauteen.
Harri Sivön
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A-k o e Äh tä ri s s ä4 -5 .1 22010-10-11

MerenkurkunnoutajatjärjestäächessikerhonkanssayhteistyössäA-kokeen.
A-koe suoritetaanelävän riistan kokeena.Käytännössäse tapahfuu
ja ajoketju.jossa
sitenettä,että maastoonon viety fasaaneita(n.100-120/päivä)
spanieleitaja seisojia,ajaalinnut ylös, ampujatampuvatlinnut alasja tuomarien
käskystänoutajatnoutavatlinnut pois. Ajoja tuleepäivänmittaanuseitaja
tapahtumiariittää koko päiväksi.Koemaastoihinpääseetodennäköisesti
myös katsomaankoetta,joten nyt on hyvä tilaisuustulla tutustumaantähän
koemuotoon!
järjestetäänkoulutuspäivä,jossa käletään
6. 12., itsenäisyyspäivänä,
mahdollisestikokeestaj ääneetriistat, sekähyödynnetäänmaastoonjääneet
fasaanit.Kouluttajiksi ovat lupautuneetHarri Siven ja Tommi Sarkkinen.
Kokeen tuomareinatoimivat Ari-Pekka Fontellja Harri Sivdn.Hotelli
Mesikämmenon vain n.5krnpäässäkoepaikasta,joten majoituspaikkakinlöytyy,
jos haluaakatsellakoettaja tulla koulutukseen.Koulutukseentulevienkoirien
tulee olla peruskoulutettujapaikallaolonja luoksetulonosalta.
Ampujanpaikkojaon vielä rajoitetustisaatavillaä 100 €/päivä.
Tiedustelut I yrki/ 0 500379 523
A-prov i Äntari 4-5.122o1o-lo-11
Kvarkens Retrivers ordnar tillsammans med ChessikerhoA-prov.
A-provet utlors med levande vilt. I praktiken görs det så att man har fort ut
fasaner(100-120st/perdag) på ftiltet. En drevjakt med uppstötandehundar,
spaniel och forster kör upp fasanernasom nerskjuts av skjuttarna och därefter ger
domaren lov åt retriverna att apporterarfåglarna. Jakternablir under dagen
många och intressantahändelserkommer att hålla på hela dagen.Det kommer
troligtvis attvara möjligt att komma och titta på provet så nu finns det möjlighet
att bekanta sig med dennaprovform.
6.12 ordnasskolningsdag,där användsvilt från provet och
Självständighetsdagen
möjligen utnyttjas det levande vilt som lämnat över från provet. Harri Siven och
Tomi Sarkkinen har lovat dra skolningen. Domarna i A-provet är Harri Sivön och
Ari-pekka Fontell. Hotell Mesikämmen är bara cirka 5 km från provstället så
övernattningsmöjlighter hnns, ifall du kommer och tittar på provet ellet deltar i
skolningen.
Hundama som kommer på skolningen skall ha grundlydnad, hunden skall hållas
på plats och apporteratill sin förare.
Skjutplatser finns ännu nägraa 100€/ per dag.
Förfrågningar lyrki / 0500379523
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Onnittelut uudelle muotovaliolle!
Grattis till ny utställnings champion!
Novascotia,
FIN MVA Sienna-RedKarmine 16.1.2007
Sert,ROP,RYP4 | 4.6.2008 NåirpesMarkku Santamäki
Sert,ROP9.8.2008Malax Leila Kärkäs
Sert,VSP16.8.2008Lappo ElenaRuskovaara
Sert,ROP29.5.2010NärpesElenaRuskovaara
NOU1 4.10.2009PomarkkuAri Huttunen

Knu Castleheath'sNewpower aliasTuisku osallistuiohjaajansaTaru Olingn kanssa
molemmille ensimmäiseentoko-kokeeseenelokuussa.Taru ja Tuisku saivat
palkinnoksi yhdistyksen AlOluokan mestaruudenALO 3 tuloksella.
Onnea Taru ja Tuisku, tästä on hyvä jatkaa.
Knu Castleheath'sNewpower alias Tuisku deltog i augustimed sin förare Taru
Oling ftr ftirsta gångenpå lydnadsprov. Taru och Tuisku blev föreningensmästarei
lydnad med starten i Nybörjar klass, ALO 3 resultat.
Grattis Taru och Tuisku. nu är det bara att fortsätta.
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Kokemuksia Nome-harrastuksen aloittamisesta,osa kaksi.
Syksy tekee tilaa talvelle ja "uusivuosi" yhteisellä taipaleella on jo alkanut. Kesäkuun
toisen päivän Dummyaiset oli Bellalle ensimmäinentesti. Vaikka
leikkimielinen koe, koira suoriutui
rasteistayllättävän hyvin. Hakualuetta
emme olleet harjoitelleet vielä
kertaakaan,mutta keskittyminen oli
selvästi parantunut kevään aikana.
VesinoudossaBella pääsisamalla
uimaan ensimmäistäkertaa
elämässään.Damit tuli noudettua
vedestä,tosin hieman polskivalla
tyylillä. Talviturkki tuli näin koiran
osalta heitetlyä pois. Isäntä toivoi, että
se olisi tapahtunutmyös sanan
varsinaisessa
merkityksessä.
Labradorinnoutajanollessakyseessä
näin ei tietenkään tapahtunut.
Karvojen varistessaturkista, lähti
myös epävarmuusomastaja koiran
osaamisesta.Päätimme osallistua
heinäkuussaLaihialla j ärjestettävään
noutajien taipumuskokeeseen.
Ehdimme harjoitella taipumuskokeentehtäviä useampaankertaan ennenvarsinaista
koetta. Suuri kiitos tästä Seahunterslabradorsin asiantuntijoille.
Hakualueeltanoutaminenja erityisesti palauttaminentuotti päänvaivaa.Bella palautti
puolet noudoista käteenja loput olisi isännänpitänyt tulla hakemaanitse ja mieluiten
lähteä ajamaantakaa.
Varikset aiheuttivat omistushaluaenemmänkuin toiset riistat. Hakualueella Bella
yritti myös lähteä hakemaanheiteqm kohteen lisäksi muitakin samalla kertaa.
Ongelmia oli, mutta harjoittelimme paljon palautuksia mm. variksensiipidamilla.
Valmistautumista auttoi myös käydessäniseuraamassatoukokuussajärjestettyä
taipumuskoettaNärpiössä.
Taipumuskokeenaamunalämmittelimme siipidamilla, jotta Villi-Bella asetusei
kytkeytyisi päälle itse kokeen aikana. Jännitystäoli ilmassa, mutta keskittyminen oli
uudella tasolla sekäkoiralla että isänällä. Kokeessaensimmäinentehtävä,vesinouto
sujuijo kuin vanhalta tekijältä. Koira ui kyynärpäät vilkkuenjajärven pintaanjäi
kuohuava vana, kuin tehokkaanperämoottorinjättämänä.Näin kaukaa Bella ei ollut
vielä hakenutkaanriistaa, tai siltä se ainakin tuntui. Palautustuli hienosti suoraan
käteenja ote lokista oli hyvä.
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Seuraavavaihe olikin sejännittävin, eli hakualue. Bella haki hienosti heitetyn
variksen ja laukaus vain herätti tarkkaavaisuutta,kuten aiemminkin. Bellan tarvitsi
hakeayhteensäneljä, joista puolet koira toi hienosti käteenja yhden avustajalle,joka
pussitti noudettuja
lintuja. Toista varten
piti ottaa muutama
askel, mutta onneksi
koira ei lähtenyt
pakoon. Tämä riitti
tehtävän
onnistumiseenja
saatoinhuokaista
helpotuksesta.
Viimeisenä tehtiivänä
oli laahausjälki,mutta
tiesin jo koiran
suoriutuvan siitä
helposti.
Jäljestyksessäei
koskaan ollut
harjoituksissamitään mainittavia ongelmia.
Sanajälki ja Bella ampaisi tiheään metsikköön jalkojen töminä ja katkeilevien risujen
ääni perässään.Pieni hetki alkoi jo tuntua ikuisuudelta, kun koira ilmestyi metsästä
ylpeänä kani suussaan.Tämä hetki oli maalauksellinen.Aivan kuin entisaikojen
raskaantyön sankari olisi seisonutmetsän laidalla kuivattelemassahikipisaroitaan
ilta-auringossa,väsymystä näyItämättä. Taipumuskoe oli suoritettu onnistuneesti.
Onnistuminen on yksi asia lisää mikä tekee NOME-hanastuksesta antoisaa.Koira
tekee sitä mikä sille on luontaista. Ellei koira olisi taluttimen päässäkiinni, se olisi
tehnyt töitä koko koepäivän. Innokkuus osoittaa myös kuinka paljon koira nauttii
siitä. Kova harjoittelu palkitaan muistoilla, jotka kestävätkoko elämän.
Taipumuskokeenjälkeen alkoi uusi luku harjoittelussaja tavoitteissa.Seuraava
tavoite on saadahyviä tuloksia NOME-B kilpailuista. Tämä onkin useammanvuoden
projekti, se on selvää.
Syyskuussaoli tarkoitus startataNOME-B ura Närpiössä, mutta Bellan juoksut
alkoivat juuri ennenkisoja. Pettymys se oli, mutta harjoittelu ei ole mennyt hukkaan.
Paljon työtä tämä harrastusvaatii jos aikoo menestyäja ongelmitta tuskin kukaan
välttyy. Kunnon haasteethanvain lisäävät motivaatiota. Jopa tällainen vastakohtien
parivaljakko, rauhallinen ohjaajaja Villi-Bella on edistynyt hienosti.
JanneHautala
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NOUTAJAKOULUTUKSEEN

SOVELTUVIA

KIRJOJA

NOUTAJAN PENNUSTA METSASTYSKOIRAKSI
Jyry Tuominen
Kirja käsitteleenoutajien koulutusta aina pennun valinnasta,
v aativaantyöhön pystyväksi metsästyskoiraksi.Kirj a
käsittelee mm. koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön
kehittämisen tärkeyttä niin sosiaalisessanormaalissa
elinympäristössäkuin vaikean tehtävän selvittämisessä
metsästyksenyhteydessä

NOUTAJAN METSÄSTYSKOULUTUS
Lena Bratsberg-Karlsson& Memea Mohlin
Teos on kaiken kaltava perusteosnoutajan kouluttamisestaja
ehdoton ostosjokaiselle joka aikoo kouluttaa koirastaan
toimivan koe- ja metsästyskoiran.Kirjassa kerrotaan miten
noutajan kouluttaminen aloitetaanja miten siinä edetään
koiran kehittyessäpennustaaikuiseksi.

KOIRAN TC{YTÖXSEN MUOKKAAMINEN
MENETELMÄI,IÄ'

"SHAPING

Oletko Kyllästynyt perinteiseenhoukutteluun? Onko koirallasi motviavaatioongelmia? Haluatko parantaayhteistyötiinne koirasi kanssa?Haluatko aktivoida
koiraasi? Tule opettelemaanteoriassaja käytännössäShaping- menetelmällä.
Shaping- sanatulee englanninkielestäja tarkoittaa muotoilua. Yksi kuuluisimmista
kehittäjistä oli amerikkalainenoppimispsykologi B. F. Skinner. Shaping ei ole mikään
oma koulukunta, vaantyksi koulutusmenetelmätoiminnan aikaansaamiseksi.
Ns "Sheippaamisen"etuja ovat koiran aktivointi sekä motiavaaation ylläpitäminen
koko koulutusessionajan. Sheippaamisenidea on muotoilla käytöstä osa kerrallaan
kohti toivottua lopputulosta.Koira saakoko koulutuksen olla aktiivinen toimintaa
tarjoava osapuolija kouluttaja pääseepalkkaamaanusein.
Sheippaaminenkouluttaa hyvin kouluttajaakin, sillä onnistuakseense vaati myös
muilla tavoilla kouluttamisessatarvittavien asioiden hallitsemista. Näitä ovat mm.
kriteeri, ajoitus, vahvistetiheys,rangaistusja palkkion suunta.

Svenskspårkig:Retriever som apportör.

Kurssilla käydään läpi oppimispsykologian perusteita sekä kouluttamisessatawittavia
perusvalmiuksia."Sheippaamista"harjoitellaan käytännössäpromo- koirien kanssa.
Koulutuksessasivutaan myös naksuttimenkäyttöä koulutusapunasekätutustutaanns.
ketjuttamiseen,mikä tarkoittaa useistatoiminnoista koostuvaakokonaisuutta.
Koulutus sopii kaikille, niin uusille kuin vanhoillekin koiraharrastajille.

ARJELLE KULTAREUNUS - sekä sinulle että koirallesi
Gunilla Weeden

Koulutus on tarkoitus järjestää Marraskuussa.Koulutuksen järjestää Merenkurkun
Noutajat ry yhteistyössäKoirapalvelu Heartraidersinkanssa.Kouluttajana toimii
Eläinfysioterapeutti- Ongelmakoirakouluttaja Nina Jäntti.

Kirjan nimi kuulostaa lähinnä parisuhdeoppaalta,ja sitä se
paljolti onkin. Runkona on kuitenkin noutajapennun
kouluttaminen arjessa,kisoissaja metsästyksessätoimivaksi,
tasapainoiseksikoiraksi. Pääajatuson, että kun koiralla on
tasapainoinenja turvallinen johtaja, se voi rauhassakeskittyä
omaan päätyöhönsä.Noutajan ollessakyseessä,päätyö on
noutamista. Samaperiaatetoimii myös missä vaan tilanteessa,
jossa koiraja ohjaaja tekevät yhteistyötä.

Lisätietoj a Henriikka Kontturi
Koulutusviikonloppu on tarkoitus pitää Marraskuussa. Tarkempi aj ankohta
ilmoitetaan yhdistyksen nettisivulla. Seuraa siis sivuja.
Skulningveckoslutet är in planerat i november. Datum meddelaspå föreningens
websidor. Följ alttså websidorna.

Svenskspårkig:Guldkant på tillvaron
Kirjoja voi tilata esimerkiksi osoitteestawww.snj.fi, www.goldenring.fi ja
www.pirkannuusku.net
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Ensimmäistä kertaa kokeessaosa 2 TOKO...

Krrikissaliikkeissämissäarvosanaoli huonompikuin mihin koiralla olisi ollut
Myös aina niin vahva liike
rrrlhdollisuus, oli syynäjätättäminen seuraamisessa.
Irroksetulomeni huonommin kuin odotin. Tuisku oli muutenkin normaalia
laiskemmalla tuulella, mikä
tosin saattoij ohtua leikkimisestä
j a treenaamisestajuuri ennen
kisoja... virheistäoppii!
Jatkammesitten ToKo-kisoja
ensi woden puolella. Saimme
Merenkurkunnoutaj ien ALOluokan mestari - palkinnon.
Kaikki rohkeasti vaan
kisaamaan!Kynnys on aluksi
korkea,mutta senvoi aina
ylittää.

"Perhosia mahassa" - ensimmäisetToKo-kisamme
Tuloksena
: ALO31124
p.
Ensimmäiset ToKokisat minulle ja myös
2,5 vuotiaalle
kultainennoutajauros
Tuiskulle
(Castleheath's
Newpower). Edes
vanhemman koiramme
kultaisennoutajan
Tanen (Chaffinch Mad
Keen), 5 vuotta, kanssa
emme ole käyneet
ikinä virallisissa
tottelevaisuuskisoissa.
Molempien poikien
kanssaon kuitenkin osallistuttu epävirallisiin tottelevaisuuskisoihin.Tuisku on lisäksi
suorittanuttaipumuskokeetja harjoitellut muuten NoMea, saanutnäyttelyistä sertin,
sekäuseita PU-tuloksia ja ollut vastakkaisensukupuolenparas, lisäksi olemme
harjoitelleet MeJääja osallistuimme MKN:n järjestämälle MeJä-kurssille 2009.
EnsimmäisetToKo-kisat olivat Vaasassa21.8.-10, tuomarinatoimi Markku
Santamäki.Samaanalkaanminua pelotti ja olin todella innoissani. Tuiskustakin
huomasi kuinka jännittävä tilanne se oli, mikä saattoi tosin siirtyä remmiä pitkin
ohjaajalta koiralle. Olisin kuitenkin uskonut, ettäjännittäisi huomattavastienemmän
ja etten pystyisi edesseisomaanpaikalla. Mutta siinä on vaflnaan kyse samastaasiasta
kuin muissakin kisoissa, ettei ensimmäiselläkerralla jännitä niin paljon kuin muilla.
Ensimmäisellä kerralla ei vielä tiedä mitä on edessä,eikä ole niin paljon odotuksia.

Taru Ölins 18 v
Meistä lisää löytyy kotisivuilta: http://koti.mbnet.fi/kultsut tai kirjoittamalla googleen
Tane ia Tuisku.

I

ja paikalla makaamisessa.Tuomari sanoi ennen
Tuisku yllätti luoksepäästävyydessä
luoksepäästävyysliikettä, että varsinkin kultaisillanoutajilla on taipumuksenanousta
ja mennä tuomaria vastalle. Tuisku ei kuitenkaan noussut,vaan istui kiltisti vieressä.
Paikalla makaamisessaTuisku on vaihtelevasti onnistunut, sillä hieman on
ennakointia istumiseen.Kisoissa Tuisku makasi paikalla kunnes annoin käskyn.
Tuisku teki liikkeestä maahanmenossajotain, mitä ei ole koskaan ennentehnyt, jäi
seisomaanvaikka käsky oli maahan.Siinä vaikutti varmasti minun jännittämiseni ja
mahdollisesti sanoin väärällä äänensävylläkäskyn. Estehyppy oli liike, jota Tuisku ei
oikeastaankoskaan ole osannutoikein, joten jätin sen väliin ja siitä tuli sen takia nolla
pistettä.
20
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Yhdistyksenkoetuloksia/ föreningensprovresultat
NOME-B,

AVO 0
skg l.'latcoat-Arwen'sArt-Brown, s. 18.4.2007(i: N JCH Arthur Of Amesbury, e: Björshults Transfigure)
kasv Ann-Olaug Toftesund, Sykkylven, Norja om.&ohj. Sini Siekkinen, Oulu

18.9.2010. Närpiö LA 18.9.20f 0 AVO - luokka
AVO l tulos

sku Mei Dan Kim-Roar, s. 13.1.2003 (i: Camwood Xtra Chocolate Bailey, e: Almanza Chocolate
Cheesecake)kasv.Nada Kajander, Siirkisalo om.&ohj. Riitta Hynninen, Pomainen

skn Taka-Tapiolan Kata, s. 24.11.2008 (i: Whipcord's Swold, e: Taka-Tapiolan Fani)
kasv. Tapio Takala, Mänttii om.&ohj. Tapio Takala, Miinttä

lbn Jummi-Jammin Shamandalie, s. 11.3.2008 (i: Vafoahon Maorikunnas, e: Jummi-Jammin Sonata
Arctica)kasv. Maija Lappalainen, Palokka om &ohj Tapio Purontakanen,Vesanka

AVO 2 tulos

NOME-8, 1E.9.2010,Närpiö LA 18.9.2010 VOI - luokka , Vaasan kennelpiirin piirmestaruuskoe.

lbn Havulinnun Nala, s. 10.3.2006 (i: Rhypykeros eros of hietsun, e: Hawlinnwr Iina)
kasv. Rajala Raija Ja Antti, Pentinmiiki om.&ohj Niina Rantamiiki, Tuomikylä

VOI I tulos

lbu Bright Eyes Henrik, s. 4.12.2005 (i: FIN KVA S KVA NM-04 Hawlinnun Draken, e: Iiris)
kasv. Tiina LehtomZiki,4l660 Toivakka om.&ohj. Maija Haltsonen, Petiijävesi
km Goldgingers Hip Hop, s.25.4.2007 (i: Igor My Melodie Of Golden Spirit, e: Goldgingers Magnolia)
kasv. Eivor & Camilla Sellberg, Vaasa om.&ohj. Eivor Sellberg, Vaasa
skn Metsävirnan Kentuckian Snow, s. 6.5.2008 (i: GB SH CH Vbos The Kentuckian, e: FI MVA Sniffens
Wind of Forest) kasv. Heli Siikonen, Muurikkala om Antti Tarkkala & Miia Suppanen-Olkkola, Vihti,
ohj. Antti Tarkkala
lbn Bedgebrook Kestrel, s. 3.12.2OO7(i: GB FT CH Tasco Rouble of Bedgebrook, e: Altiquin Gazelle of
Bedgebrook) kasv. Mrs Gilly Nickols, England om.&ohj. Cecilia Malmlund, Lemland
sku FIN MVA Blackleader's Faithful Fellow, s. 2l.6 2001 (i: Almanza Sharp Shooter, e: FN MVA
Dontsayouloveme) kasv. Jukka Turja, Lapua om. Jukka Tuq'a, l,apua, ohj. Turja Janne
16 lbn Niiniruoren Musta-Sukkainen 18.5.2007 (i: Gneissi Okko vom keien fenn, e: Me{atuulian musta mysteeri)kasv. Kirsi Rantala, Padasjoki om.&ohj. Meda Ahopelto, Korpilahti
AVO 3 tulos
Ibn Jummi-Jammin Kielikello, s. 6.10.2008 (i: Eagle Owl's Gwynn, e: Vag'oahon Anniswanni)
kasv. Maija Lappalainen, Palokka om. Maija Ja Mika Lappalainen, Palokka,
ohj. Maija Lappalainen
lbu Rushbrigg Norton, s. 25.3.2009(i: Brindlebay Butler, e: Birdsgreen Allure of Rushbngg)
kasv. SamanthaMorley-Richess, Colchester, Gb om. Maija & Mika Lappalainen, Palokka,
ohj. Mika Lappalainen
lbu Eagle Owl's Mercurius , s. 23 .9.2008 (i: INT WCH Chairman Of Dukefield, e: FIN KVA Dual's Hope
Cassiopeia)kasv. Pauliina Ahola & Miso Sipola, Umeljoki
om. Tada Noröerg & Timo Nordberg, Hyllykallio, ohj. Timo Nordberg
lbn Niinivuoren Musta-Tähti, s. 18.5.2007 (i: Gneissi Okko vom keien fenn, e: Merjatuulian musta mysteeri)kasv. Kirsi Rantala, Padasjoki om.&ohj. Me{a Ahopelto, Korpilahti

lbu Jummi-Jammin Clint Eastwood, s. 8.1.2008 (i: FIN KVA Polarfischer Brando, e: Pilens Buffr)
kasv. Maija Lappalainen, Palokka om.&ohj. Juha Tenhunen, Kangasala
lbu FIN KVA SatukartanonBatma , s 20.3.2002 (i: FIN KVA S KVA Fieldcourt Dancing Pirate, e:
Sirmakan Preludi) kasv Ari Keskinen & SusannaMattila, 39530 Kilvakkala om. JaanaKeskinen & Reijo
Pajunen,Hämeenkyrö, ohj. Reijo Pajunen
lbn Highhut's Sheliak, s. 30.3 2006 (i: Billowhiz King
Nero, e: FIN KVA FIN KVA-FT JyckegårdensClever
Lyra) kasv. Anna Rupponen, Somemiemi om.&ohj.
Eve Ala-Kurikka, Helsinki
PIIRIMESTARI
lbn Middleton Breese of Windstar. s. 10.8.2005 (i:
SearoverCary, e: Middleton Antonia)
kasv. Lundgren Eva, 18143 Lidingö Sverige om.
Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa, ohj. Janne
Fagerholm
lbu FN & SE KVA Bellmaker's Gomez, . s.
25.6.2004 (i:NORD JCH Tasco Brimstone, e: S JCH
L CH Belhnaker's Bellanova) kasv. Vuokko Norkooli
& Christina Gunnarsson,Vämamo, Ruotsi
om. Maija Ja Mika Lappalainen, Palokka, ohj Mika
[,appalainen
VOI 2 tulos
knn FI KVA Doubleuse Rodel, s.24.2.2002 (i:
VassruggenaGrane Skald, e: Pohj. KVA Doubleuse
Bella Donna)kasv. Gunilla Wedeen, Ruotsi om.&ohj.
Eivor Sellberg & Eija Tuominen, Vaasa

(i: FIN MVA BLACKLEADER'SFAITHFUL
sknFN MVA FlattsRedLine Cafe'.s. 15.4.2005
FELLOW, e: FI MVA FlattsNinas RedLine) kasv. BenitaBjörklund, Pännäinenom. JanneTurja, Lapua,
ohj. TurjaJanne

lbn SeahunterPatti Smith, s. 20 3.2008 (i: Stremlight's Fox Mulder, e: Middleton Breese of Windstar)
kasv. Barbro & JanneFagerholm, Vaasa om. Barbro & Janne Fagerholm, Vaasa,
ohj. Barbro Fagerholm
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BlackRaich, s. 20.1.2009(i: FIN KVA RemindsJustinBlack,e: DuvkullansRipa)
lbu Jyckegårdens
Västanfiärdom. Sari& MarkoKiikka, Hyllykallio,ohj SariKiikka
kasv.SundvikSusanne,

VOI 3 tulos
lbn FIN MVA & WA Upwards Happy Smile, s. 13.4.2004 (i: KANS&FIN&S MVA FIN&S KVA
FIN&S JVA Alvgårdens Le Cardinal, e: Upwards Chiquita)kasv. Rita Nygård, Vasarainen
om. Paula Kiisniinen-Koivuporras, Laihia, ohj. Erkki Koiruporras

skn calebri'sMoneycanr Buy Me Love,s. 3.3.2008(i: FIN MVA SEMVA TOFFEDREAMSCOSTA
NADA, e: CALEBRI'SSOFTCHOCOLATEMOUSSE)kasv.Maj-Britt Mallfors,Gällivara
om.&ohj.Nina Rainoma,IGuhajoki

lbu FIN KVA Sirmakan Fanfaai, s. 15.12.2005 (i: FIN KVA SJCH Fieldcourt Dancing Pirate, e:
Kenmillen Nightimer) kasv. Pido ja Taisto Virtanen, Viljakkala om.&ohj Veijo Miihkinen, Tampere

(i: croisantinEmberor obivan, e: Kiantime'sMagic of
knu Kiantime,sAmazingGrace,s. 17.2.2007
Love)kasv.Anu Ohtonen,Kuhmoom.Iida-MiinaHankkila,Vimpeli, ohj. Veikko Hankkila

vol 0
sknFI MVA SniffensForestMeadow,s. 6.7.2004VO10(i: C.I.B & FI & EE MVA EEV-98Sniffens
Metsävima,e: C.I.B & FI & EE MVA & FI JVA Pikestar'sSummerShot)kasv.Miia Suppanen-Olkkola,
Turku om.&o\. Antti Tarkkala,Vihti
lbn FI KVA PilensBufr, s.2'l .12.2005VOI0 (i: S(|)JCHStreamlight'sTonyBaretta,e: GottandsBus)
kasv.Sofi Piehl,Rimbo,Ruotsiom. Maija JaMika Lappalainen,
Palokka,ohj. Maija Lappalainen
NOME-B, 19.9.2010.
Närpiö SU 19.9.2010ALO - luokka
ALO I tulos

ALO ALO- s. 12.10.2007(i: N KVA Arthur Of Amesbury,e: FIN JVA Flying Dogsman
Allt Om Crashtest
AmbitiousBonfire)kasv.Heidi Troberg,Sulvaom.&ohj.Heidi Troberg.
Närpiö SU 19.9.2010AVO - luokka
NOME-B, 19.9.2010.
AVO 2 tulos

skuAllt Om Top Gear,s. 12.10.2007(i: N KVA Arthur Of Amesbury,e: FIN JVA Flying Dogsman
AmbitiousBonfire)kasv.Heidi Troberg,Sulvaom &ohj. Mika Sauna-Aho,
Pornainen
knn RoswinElfride, s. 3.4.2006(i: Igor My MelodieOf GoldenSpirit,e: Omskakas
Hellre)
kasv.RaimoHuhtiniemi,Hirvensalmiom.&ohj.Johanna
Luoma-Opas,
Jalasto
lbn Jyckegårdens
PlayVegas,s. 9.5.2007(i: Horseman's
Casino,e: DuvkullansRipa)
kasv. SusanneSundvik,om. Anne-Mari & TuomasHatanpää& Kasvattaja, ohj TuomasHatanpää
skuFI MVA Elvenpath's
RiddleOf Rains,3.8.2007(i. BOLTILTORPSREVOLUTIONe. CELTAIR
RUSTICROMANCE)kasv.AnnaBjörklund,Pietarsaari
om.&ohj.AnnaBjörklund,Pietarsaari
knu Woodchuck's
HighestHope,s.7.4.2008ALO1 (i: CassmickTop Guard,e: FI MVA Woodchuck's
Dark Opal)kasv.HennaLaiho,Lohjaom.&ohj.MariaViita-Kottari,Tuomikylä
ALO 2 tulos
lbn FulmarusNo Brakes,s. 19.1.2009(i: UpwardsIn TheHeat,e: FulmarusFreeLove)
kasv.Maq'a-Kaisa
Voutilainen,Saloom.&ohj.MarcusSjögård,Pjelax
skn Allt Om FourwheelDrive, s. 12.10.2007(i: FTW N KVA Arthur of Amesbury,e: F & N JVA Flying
DogsmanAmbitious)kasv.Heidi Troberg,Sulvaom. Marko & Terhi Pihlajakoski,Kiviniemi,ohj. Marko
Pihlajakoski
knu TriangleEyesG-ManAu, s. 2.5.2008ALO2(i: WeljestenEndorfinAu, e: TriangleEyesExcellence
Au)kasv.JarmoKadenius,Tornioom.&ohj.TeaParttimaa,Kangasala
ALO 3 tulos
nsnFIN MVA & JVA TollerbayBanjoSound,s.22.7.200'l(i: SE TVA AgrosofensBanjo,e: FIN MVA &
fVA TollerbayDerexJane)kasv.
Eva-LisaGranholm,SödraVallgrundom.Eva-LisaGranholm,Södra
Vallgrund, ohj. AgnetaNorrholm
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e: Altiquin Gazelle
Kestrel, s.3.12.2007(i: GB FT CH TascoRoubleof Bedgebrook,
15.lbn Bedgebrook
kasv.Mrs Gilly Nickols,Englandom.&ohj.CeciliaMalmlund,Lemland
of Bedgebrook)
AVO 3 tulos
knn Goldgingers Hip Hop, s.25.4.200'1 (i: Igor My Melodie
Of Golden Spirit, e: Goldgingers Magnolia)
kasv. Eivor & Camilla Sellberg, Vaasa om'&ohj. Eivor
Sellberg, Vaasa
MKN:n kiertopalkinto Paras AVO-luokan koira
lbn SeahunterPatti Smith, s. 20.3.2008 (i: Stremlighfs Fox
Mulder, e: Middleton Breese of Windstar) kasv' Barbro &
JanneFagerholm, Vaasa om. Barbro & Janne Fagerholm,
Vaasa, ohj. Barbro Fagerholm
lbu SeahunterDonny Osmond,s. 20.6.2008 (i: Streamlights
Fox Mulder, e: Middleton Breese of Windstar)
kasv. Fagerholm Barbro & Janne,LouhenkanJ 12,65230
Vaasa om. Sanna& Pentti Niemelä, Vaasa, ohj.
Pentti Niemelä
skn FIN MVA TK2 BH Celtair Rustic Romance, s.4'2'2002
(i: Blackleaders Dontellmenomore, e: Foumtnner's Channel
Five) kasv. Jenni Juv6n, Jämsänkoskiom &ohj' Anna
Bj örklund, Pietarsaari
lbu Eagle owl's Mercurius, s. 23.9.2008 (i: INT WCH Chairman of Drkefield, e: FIN KVA Dual's Hope
cassiopeia)kasv. Pauliina Ahola & Miso Sipola, umeljoki om. Tarja & Timo Nordberg, Hyllykallio, ohj
Timo Nordberg
skn Taka-Tapiolan Kata, s. 24.1 1.2008 (i: Whipcord's Swold, e: Taka-Tapiolan Fani)
kasv. Tapio Takala, Mänttii om.&ohj. Tapio Takala, Miinttä
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sku Flatts Nikkis Bruce s.14.4.2005(i. RUSAKKOVAARAN
kasv Benita Björklun, Bennäs, om

RETU e. FLATTS NINAS TIPPERARY)

nsu Jones Juwel vom Lech-Toller Nest,s. 26.3.2006 (i: C.LB FIN MVA SE MVA MV-98 V-00 ELIW-06
Siphra's Indiana Jones,e: Hrurtret's Lech Toller's Kiara) kasv. Doris & Thomas Hofftnan, Saksa
om.&ohj Minna Jatkola, Mänttä
skn Sniffens Danish Tigress, s.2.L.2007 (i: Pearly Coat Bunyan Swimming Tiger, e: Smiffens Iltatiihti)
kasv. Miia Suppanen-Olkkola, Turku om.&ohj. Miia Suppanen-Olkkola, Turku
sku FIN MVA Blackleader's Faithful Fellow, s.21.6.2001 (i: Almanza Sharp Shooter, e: FIN MVA
Dontsayouloveme)kasv. Jukka Tufa, Lapuaom. Jukka Tu{a Lapua, ohj. Tufa Janne
AVO 0 tulos
sku Flatcoat-Arwen's Art-Brown, s 18 4.2010 (i: N JCH Arthur Of Amesbury, e: Björshults Transfigure)
kasv. Ann-Olaug Toftesund, Sykkylven, Norja om.&ohj Sini Siekkinen, Oulu
lbn FI M&JVA Bowmore's Country Classic, s. 15.11.2002 (i: S U(u)CH Annual's On Guard, e: FIN MVA
Ipohin Opaali) kasv. Satu & Petri Tammisto, Maxmo om.&ohj. Henriikka Kontturi, Karperö
skn Metsäviman Kentuckian Snow, s. 6.5.2008 (i: GB SH CH Vbos The Kentuckian, e: FI MVA Sniffens
Wind of Forest) kasv. Heli Siikonen, Muurikkala om. Antti Tarkkala & Miia Suppanen-Olkkola, Vihti,
ohj. Antti Tarkkala
sku Mei Dan Kim-Roar, s. 13.1.2003 (i: Camwood Xtra Chocolate Bailey, e: Almanza Chocolate
Cheesecake)kasv.Nada Kajander, Särkisalo om.&ohj. Riitta Hynninen, Pomainen

Mejä koe, Maalahti, 12.09.2010
Tuomarit: Toni Tunkkari (TT) ja Torsten Lerstrand (TL)
AVO-luokka
beagleu. - Raiku- AVO1 49p-> VOl-luokkaan(TL)
lkmk n - Keski-MaanRana- AVO1 48p --> VOl-luokkaan(TL)
nsn - SiennaRedKarmine- AVO1 47p-, VOl-luokkaan(TL)
viiriäisk n - Dairn- AVOI 45p --> VOl-luokkaan(TL)
lbu - Bridgehill'sBeaverArrow - AVO1 43p (TL)
lbu - Clay CoastCesar- AVO2 36p (TT)
lbn - ClayCoastDiamond- AVO2 3ap $T)
viiriäisk n - BjömfotensKlara - AVO- (TL)
VOI-luokka
nsu - Sienna-Red
Kokaburra- VOI1 a8p (TT)
nsn - Hedera'sPrairieRose- VOI1 asp $T)
lbu - SukkelaHeckler- VOI0 0p (TT)
sku - Kvamtorpet'sMaretti- VOI- (TT)
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Toko koe21.8.2010
Tuomari: Markku Santamäki
ALO-luokka
knu, Castleheat's Newpower ALO 3 | 124pist.
synt. 27 .2.2008 Yhdistyksen AlO-luokan mestari
om. Tiina Öling, Vaasa
ohj. Taru Öling, Vaasa
pirset, Merryview's Creme Surprise ALO I / 181 pist.
synt.27.5.2005 om/ohj. Anna Nylund, Vaasa
synt. 30.7.2003
lbu, Jummi-Jammin Long John ALO 1 / 170'5 pist.
om. Toni Väyrynen, Kaustinen
ohj. Helka Marttala, Kaustinen
AVO-luokka
samojedi,Valkonaaman Luonnonlahja AVO 3 / 116 pist.
synl.13.4.2007
om/ohj. Anne Huhtanen,Kylänpää
AVO 1/ l84pist.
nsn, TKl Merkillinen Keiju
KP
synr. 17.5.2005
om/ohj. Tarja Verkamo, JärvenPää

Yhdistyksen koekalenteri / Föreningensprovkalender syksy
/hösten2010.
NOME-A / Jakt A-prov
4.-5.12.2010.Ähtäri
Tuomarit/ Domare Fontell Ari-Pekka, Sivdn Harri
Ilmoittautuminen/ Anmälningar I 5. I 0.- l2.l | .20| 0
Carita Sulkava,Kaukolantie l8l, 63700 Ahtäri, 040-5517465csulkava@gmail.com
Maksu 70€ tilille 495810-2100675
Koe järjestetäänyhdessäChesapeakekerhory:n kanssa.Karsinta A- kokeen sääntöjen
perusteella.
Provet ordnastillsammans med Chesapeakekerhory. Kval till prov görs enligt
reslerna i A-Prov.
Etusija yhdistyksen jäsenillä kaikissa kokeessa.
Föreningens medlemmar har ftirtur i alla prov.
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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TOKO-toimikunta tiedottaa:
TOKOtoimikunnan kuulumisia
kuluneelta ruodelta 2010
Toko-toimikr.rntaon j ärjestänytj a
järjestää yhdistyksemmejäsenille niin
kurssimuotoisia kuin avoimia
harjoituksia.
KEVÄT (tammi-toukokuu) Keväällä
toteutimme kaksi pentukurssiasekäkaksi
perustottelevaisuuskurssia.Ryhmille
toteutettiin kurssien aluksi teorialuento
sekä seitsemänkertaa käytännön
harjoituksia. Kaiken kaikkiaan TOKOtoimikunta veti keväällä l6 perustottelevaisuus-ja 16 pentuharjoitusta.Näiden lisäksi
ns. tavoitteellinen toko-ryhmä, joka tähtäätoko-kisoihin, harjoitteli osittain
itsenäisestioman ryhmän kesken auttaentoinen toistaan sekä osittain heillä oli ohiatut
harjoitukset.
KESÄ (kesä-elokuu)Kesällä ohjattuja harjoiflrksia ei pidetty. Toimintaa kyllä oli,
sillä järjestimme kesäkuussaepävirallisen toko-cup osakilpailun sekä elokuussa
virallisen toko-kokeen.
SYKSY (syys-joulukuu) Syksyllä toimikunta j atkoi yhteisiä harjoituksia. Syyskausi
avattiin yhteisellä teorialuennolla. Suositut pentukurssitjatkuvat ja tällä hetkellä on
kaksi kahdeksankerran kurssia menossa.Myös avoimet
perustottelevaisuusha{oituksetjatkuvat seitsemänharjoituskertaa.Tavoitteellinen
toko-ryhmä jatkaa myös itsenäisestiviikoittain sekäkolmena ohjattuna harjoituksena.
uusina harjoituksina/ryhminä on tänä syksyrä aloitettu kahdeksankerran tokonalkeet kurssi ja seitsemänkertaa lähdemmeyhteisille kävelylenkeille koiriemme
kanssa.Edellä mainittujen 80 ohjatun harjoituskerran lisäksi toimikunta on järjestänyt
leikkimielisen toko-kisan tavoitteelliselle toko-ryhmälle, edellä mainitut toko-cup
osakilpailun sekävirallisen toko-kokeen. Olimme keväällä myös mukana
jä{estämässä kaikkien aikojen ensimmäistäKV-tokokoetta Vaasaan,joka oli samalla
Suomentoko-maajoukkueenkarsintakoe.Yritämme vielä saadaviikonloppu tokokurssin järjestettyä tämän l'uoden puolella, mutta tästä enemmäntoisaalla tässä
lehdessä.
Harjoituskertojen välillä ovat koirakot tehneetkotilåiksynsäja harjoituksia on tehty
myös itsenäisesti,jonka huomaa siitä että edistymistä on tapahtunut.ongelmia on
ollut monenlaisiaja niihin on pyritty löytämään ratkaisuja. vaikka kaikki ei aina
olekaan mennyt nappiin, niin mukavaa on ollut. Tarvitsemme toimintaamme mukaan
uusia henkilöitä, ettäjatkossakin pystyisimme tarjoamaanjäsenistölle ohjattuja
harjoituksia. Toivotamme siis kaikki tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Kaikki
apu on tarpeen.Alä epäröi ottaa yhtelttä, tulee mukaan toko-toimintaan!
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l,vdnads kommittön informerar:
Lydnadskommittdns hälsningar fran det gångnaåret 2010
Lydnaskommitt6nhar ordnat och ordnar fiir ftireningensmedlemmar kurser och
öppna träningstillfiillen.
Våren fianuari-maj) På våren genoftirde vi två valpkurser och grundlydnadskurser.
Kursernabörjade med teoriftireläsning och efter fed sju gånger ffäningar i praktiken.
Allt som allt drog Lydnads kommittdn på våren 16 st grundlydnad och 16 st
valpträningar.
Ytterligare hölls träningar for såkalladtävlingsgrupp som sträver till lydnadsprov.
Gruppen tränadesjälvständigt delvis genom att hjälpa varandra och delvis hade de
handleddaträningar.
Sommar (juni-augusti) Inga träningar hölls på sommaren.Verksamhet hade vi nog, vi
ordnadei juni en inoficiell lydnads-cupsdeltävling och i augusti ett officiellt
lydnadsprov.
Höst (september-december)Träningarna fortsatte på hösten.Höstsäsongenöppnades
med gemensamteoriftireläsning ft)r alla. De populära valpkursernafortsatte och for
tillfiillet håller två grupper på som bäst . Oppna träningarna fortsätter 7 gänger
i höst. Tävlingsgruppen fortsätter självständigt en gång i veckan och har därtill tre
handleddaträningar. Nytt ftir i höst är en åtta gångerskurs med träningar i grupp ftr
grunder i lydnad och sju gånger går vi på gemensammapromenadermed våra hundar.
Som ovan nämnts har det hållits 80 gånger handleddaträningar och därtill har
kommittdn ordnat en inofficiell lydnads tävling for tävlande ekipage, en lydnads cups
deltävling och ett officiellt lydnadsprov. Vi var också med på våren och ordnade
Vasas ftirsta internationella lydnadsprov som var Finlands landslagskvalprov.
Vi ftirsöker ännu fi ordnat ett vecksluts lydnadskurs det här äret, mera om det finns i
infotidningen. Mellan träningarnahar ekipagengjort sina hemläxor och tränat
självständigt,det märker man när man ser framstegensom gjorts Problemenhar varit
olika och man har ftirsökt hitta lösningar. Fast allting inte har alltid gått som smort så
roligt har det varit.
Vi behöver nya personermed i verksahetenså att vi i fortsättningenkan erbjuda
medlemmarnahandleddaträningar.Vi önskar alla välkomna med i verksamheten.All
hjälp tas emot. Tveka inte att ta kontakt, kom med i lydnads kommittdn!
TOKOtoimikunta / Lydnads kommitt6n
Puheenjohtaja
Sonja Lahdenranta-Husu
sonja.lahdenranta-husu@luukku.
com
Toimikunnan jäsenet / Kommittd medlemmar
Ida Ehnström
Hanna Vainioniemi
Charlotta Koskela
Henriikka Konthri
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NOME-toimikunta

tiedottaa

:

Tulossa nome-toko kurssi Alo-luokan sekätaipumuskokeenläpikäyneille
koirakoille. Vastaavanlainenoma kurssi tulossa myös taipumuskokeeseentähtääville.
Seuraayhdistyksenkotisivuja.
Nome harjoitukset jatkuvat tammikuussa.
JAKT

kommitt6n

informera:

Kurs i jakt-lydnad är på kommande ftir dem som har anlagsprovetigenom.
Liknande kurs även ftr dem som skall startapå anlagsprov.
Följ foreningenswebsidor.
Jakt träningarna fortsätter i Januri.
Nome toimikunta / Jal<tkommittdn
Puheenjohtaja
Jyrki Kjellman
nome@merenkurkunnoutaj at.com
Toimikunnan jäsenet / Kommittd medlemmar
JanneFagerholm
Marj o Männistö-Kangasluoma
Heli Hietala
Barbro Fagerholm
Tuija Kurhela
Eivor Sellberg
HenriikkaKontturi
HannaVainioniemi
Pentti Niemelä
Heidi Trobere

M EJÄ-toimikunta tiedottaa :
Seuraayhdistyksen kotisivuj a.

MEJÄ kommiff6n informera:
l.'ölj foreningenswebsidor.

Mejä toimikunta lMejä /spår kommittdn
Puheenjohtaja
Mikael Appel
mej a@merenkurkunnoutaj at.com
Toimikunnan jäsenet / Kommittd medlemmar
Pia Lagus
Kristina Furu
PeterKronlöf
Torsten Lerstrand

NÄYTTELY-toimikunta

tiedottaa:

Seuraayhdistyksenkotisivuja.

Följ ftireningenswebsidor.
Nä)ttel)toimikunta / Utställningskommittdn
Puheenjohtaja
Tiina Kuusela
nayttelyt @ merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnanjäsenet/ Kommittd medlemmar
Minna Hanka
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I N FO -TOIMIKUNTA

Yhdisfyksen Tapahtumakalenteri 2010 - 20ll
Föreningenskalender 2010 -2011

12.11.2010
klo 19

Syyskokous
/Höstmöte

Yliopiston sauna

L2.11.2010

Pikkoujoulu
/Lillajul

Yliopiston sauna

4. ja 5.122010

A-koe / A prov

Ahtäri

6.12.2010

A-koeKoulutus/
skolning

Ahtäri

9.-10.4.2011

Kv- näyttely /
Int utställning

Botniahalli

15.-17.4.2011

Kevätleiri /
Vårläger

21.-22.5.2011

Nome koe /
Jakt prov

24.-25.9.2011

Nome koe /
Jakt prov

24.9.2011

Lapua

Taipumuskoe/
Anlagsprov

TIEDOTTAA/

INFO-KOMMITTEN

INFORM ERAR

infolehteentuleva materiaahtulee lähettää15.I.20lI
Seuraavaan
mennessäosoitteeseen
nra
a.ia6,eei
k*å!:krÄnmelcaf
:rwes"cn
*aime!s*<*(lf
tar
postitseosoitteeseen:
Merenkurkun Noutajat ry.
Louhenkatu 12
65230Vaasa
Material till nästainfotidnine skall skickasin senastI 5.1.2011 till
ådr"rr.n
wtajat,t awx
*imcisto(t) rnert:nkmrku rana*l
eller
per post:
Kvarkens Retrieversrf.
Louhigatan12
65320Vasa
Otamme mielellämme vastaanvalokuvia ja juttuja sekä toiveita mitä haluaisittc
lukea infolehdestä.
Koska saimme aineistoninfoon jo päivämääränumpeuduttua,meillä ei ole ollut
mahdollista kääntää kaikkea materiaalia ruotsinkielelle. Mikäli haluat jonkun
tekstin ruotsinkielellä, ilmoita siitä meille, niin julkaisemme sen seuraavassa
infolehdessä.
Vi tar gärnai mot foton och berättelseroch vi vill gärnaveta vad ni vill läsa om i
kommand cinf oblad.
Mltclialc( till inlirticlningcnlick vi efter att tiden utlöpt. Därfor har vi inte haft
all t cxt på svcnska.I lall du vill ha någont ext över sat t
rrr(i l l i ghcli t t t ( ivcr siit t it
rnccltlcla
oss,sii ptrbliccrarvi dclr i niistainlotidning.

Barbro Fagerholm,Henriikka Kontturi & Minna Hautala
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WT-talutin/WT-koppel

ll €

Talutin / Koppel

8,5€

Fleecemed fiireningens
logo

Valjaat / Spårselar

20e

I lagret finns ftirgäma:
brun, svart, beige och grå.

Yhdistyksen t-paita I
Förenine T-shirt

l0€

MKN autotarra/ KR:s
bildekal

2€

MKN kangasmerkki / KR:s
tygdekal

7€

SNJ tarra / FRO dekal

2C

S N J hi ham er kki/FRO
l l rrrtrttl i rkc

3,5€

S N .lrttrtrrl r r r r/ rlrr l( ()
v i l trl ckrrI

2(

Tarvikemyynti / Försälj ning
TuijaKurhela0400933619

Fleeceyhdistyksen logolla

30€

Varastossavärit:
ruskea,musta, beige ja
harmaa.

DummyTeba
. 4009
. 6009

Kaninnahka (sisältää600g:n
dummyn) / Kaninskin
(innerhåller en 600 g
dummy)

Pilli / Visselpipa
Acme2ll ll2
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7,5C
9€

20€

8€
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