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Puheenjohtajalta
Kesä on päättynytja kuljemme kohti pimeirä aikoja. Kaikki kokeet alkavat olla jo ohi
ja piirit ovat saaneetomat piirimestarinsaeri lajeista.Onnea kaikille Piirimcstareille!
ja toivon että mahdollisrmman
Olemme tällä hetkellä keskellä metsästyskautta
monella on mahdollisuusosallistuakoiransakanssametsästykseen.

klo 18:30ABC:llä.
YhdistyksenslTskokous24.11.2009
Kokouksessakäsitelläzinsåiiintömä?fäisten
slyskokousasioidenlisåiksisäiintömuutosehdohrs.
Kokouksessa valitaan ensi \.uoden toimihenkilöt, tule mukaan vaikuttamaan.

TERVETULOA !

Nyt kun koekausi on pätb/nlt, on aika suunnitellaensi vuoden kokeita ia
ha{oituksia, missäja koska?
Pian on syyskokouksenaikaja siellä valitaan yhdistykselle uudct hallitukscnjäs€net
sekäuusi puheenjohtaja,kokouksessavalitaan myös puheenjohtajatcri toirnikunnillc.
Toivottavastimahdollisimman monella on mahdollisuustulla kokoukseenmukaan ja
kertoa oma mielipide.

Yhdistystarjoaakahviajapullaa.

T,inå !,uonnaei enääinfoa ilmesty joten toivotan kaikille, H)"vääJouluaja Onnellista
Uutta vuotta.
Torsten

OrdJörande
Nu är sommaren slut och vi går mot mörkare tider. Alla tävlingar börjar vara över och
distriktet har fiift sina Distriktmästarei olika slagstävlingar. Ett Stort Gmttis till dem
alla.
Vi tu inne i jaktsäsongochjag hoppasatt så många som möjligt slipper ut på jakt med
sina hundar,
Nu när tiivlingssäsongen,t över är det dags att planeranästaårs tävlingar och
trainingar, var och nfi?
Snart är det dags att ha höstmöte,dtu skall nya stlrelsemedlemmarväljas och en ny
ordfiirande ör fiireningen, samt ordörande till alla olika kommittder och medlemmar
till dessa.Hoppas att så många som möjligt kan komma och sägasin åsikt då.
Det kommer inte fler info i år såjag önskar er alla, God Jul och Gott Nytt År.
Torsten
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Avataarkokous
puheenjohtaja
Valitaankokoukselle
Valitaan kokouksellesihteeri
Todetaaakokouksenlaillisuus
Hlviiksy4liiin kokouksentyöjä{estys
Valitaan kaksi (2) pöfåki{antarkastajaa
Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
Esitetai?in
toimintasuunnitelmaja talousarviohrlevalletoimintawodelle
(kalenterivuosi)sekämäärätiiänliittymismaksuja jäsenmaksuseuraavalle
kalenteriruodelle
jota voidaankutsuayhdistyksen
9. Valitaanjohtokunnallepuheenjohtaja,
puheenjohtajaksi
jäsenetjohtokuntaarero\.uoroisten
10. Valitaanvarsinaiset
tilalle 12 $:äänoudattaen
I l. Valitaaakaksi varajäsentiijohtokuntaanseuraavaksikalenterir.uodeksi
ja heidänvarajäsenensä
12. Valitaankaksitilintarkastajaa
johtokunnaresitt?imien
13. Suoritetaan
toimikuntientai niidenpuheenjohtajien
sekä
valintalukuunottamatta12 $:ssämainittujahenkilöitä.
muidentoimihenkilöiden
14. Valitaanyhdistyksen
edustaja
VaasanKennelpiiriry:n varsinaisiinkokouksiin
johtokunnankokouksenp?ilitett.?iväksi
15. Käsitell?i.iin
esittämätasiatja aloitteet
jäsententekemätesitykset,
jotka onjätettykirjallisestijohtokunnalle
16. Käsitellä.iin
yksi (1) kuukausiennenkokousta
17. Käsitellätinkokouksenhyvåiksymät
muutasiatottaenhuomioonyhdistyslain23
$:n määriiykset
18.Päätetään
kokous
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Noutajien metsästyskokeet
USA:ssa(Osa 1)
USAssq rekisteröidään valtava mtiärä noutajia vuosittain. Esimerkiksi v 98
rekisteröiliin 157 000 labradorinnoutajaq. Se onkin ollut IJSA:nsuosituin rotu jo noin
Ig,umenen vuoden ajan. Suurin osa näistd koirista, kuten täällö Suomessakin, on
puhtaasti lemmikkejä eiyätkci osallistu sen enempcirikokeisiin kuin ndyttelyihinkdän.
USA;ssajddesletddn mfös runscrqsti Field trialja Hun estej.i .Jcirjestävi(i
orgqnisaatioita on aikakin kolme: Amerikan kennelklubi (AKC), United
Kennelklubinqlainen HRC (Hunting Retriever Club) jo NAHR 4 (PohjoisAmerikan
melsästysnoutcrat).Seuraavassa arlikkelisarjassa (osat Ijo 2) on tarkoitus kuvata eri
koetyyppejä,osqllistumisakliiyisuutta,arvosteluperidatteitd ja kou lLthts
ttt.
Ensimmäinen osa kcisittelee AKC:n Field Triql kokeita
AKC:n hy'väksymätkokeet AKC:n tumustamia noutajille tarkoitettujakokeita ovat
ns. Field trial kokeetja Hunt testit(metsästystestit).
Koekausi kestääkoko vuoden.
Talvella kokeet j ärjestetäänetelävaltioissajakesällä kokeiden painopistesiirtyy
pohjoisiin osavaltioihin Alaskaa myöten.
Field Trial kokeiden periaatteet
Field trial kokeessaon neljä eri luokkaa. Pääluokatovat ammattilaisille avoin luokka
(Open AllAge)seka avoin amatööriluokka(Amateur AllAge), johon saavatosallistua
vain amatöörit koirien ohjaajina.Lisäksi on olemassaalemmat luokat Qualifying ja
Derby, joista viimeksi mainiftu on tarkoitettu alle kaksi -r'uotiaille koirille.
Valionarvoon oikeuttaviapisteitä kerätäänvain kahdessaylemmässäluokassa,
Periaatteessa
koira voi aloittaa koeuransasuoraanpääluokissa,mutta käytännössä

onjäljellä enää8-10koiraa.Näistälopultavalitaannetä parastajane saavatedellä
esitetynsysteemin
mukaisetpisteet.Fieldtrial kokeitajårjestetiiän
USA:ssaluosittain
noin 225kappaletta.
Keskimäärinkumpaankin
pääluokkaarosallishrunoin 50 koiraa,
muttajoissakinkokeissapääluokissa
saattaa
ollajopayli 100osallistujaa.
Yksinkertaisen
kertolaskun
pääluokassa
ar.ullavoidaanarvioida,ettiikummassakin
on
\.rlosittainyli I I 000starttia!Tlypitlinen amatööriharrastaja
osallistuuvr.rosittain
noin l0-15 kokeeseenja
aktiivisimmatjopa 20 kokeeseen.
Ammattimaiset
kouluttajat
starttaavat
noin20 kokeessajaohjaavatniissäuseitakoiria.Koematkatovatusein
pitkiä.Useimmatohjaajatpitävätrajanal0 hnnin ajomatkaa,
muttaasuinpaikastaja
jo noin 6-tunnin
alueentoiminnanaktiivisuudesta
dippuenkokeitavoi olla runsaasti
ajomatkansäteellä
!
SekäOpenAllAge ettäAmateurAllAge luokissajärjestetään
\.uosittainUSA:n
mestaruuskokeet
eli Nationalkokeet.Osallistumisoikeus
on koirilla,jotka ovat
ko. \aronnavähintä,inyhdenvoitonja kaksilisäpistett?i.
saavuttaneet
Kokeisiin
selviytly vuosittaintavallisestinoin 100koiraa.Amatööriluokan
mestaruuskoe
kestää
neljäpäivääjaavoinmestaruuskoe
kuusipäivää.Voittanutkoirasaavuttaa
erittäin
ja NAFC (amatöörimestaruus).
arvostehrn
tittelinNFC (avoinmestaruus)
Huomioita kokeesta
Minulla oli tilaisuusseurataWisconsininAmateurFieldTrial Clubinjärjestämää
jåirjestettiinkaikki neljä
kaikkienluokkienkoettatoukokuunalussa.Kokeessa
luoklaa.Seurasin
påiäasiassa
ammattilaisille
avointa"OpenAllAge" luokkaa,mutta
näin myösmuutamiamuidenluokkien suorituksia.Kokeeseenoli ilmoitettu kaikkiaan
154koiraa.Kaikille avoimeenluokkaan(OpenAllAge)ilmoittautuneita
oli 49ja

aryon
yKst
Pääluokatsaattavatkestääjopa koko viikonlopun.
Kokeiden osasuorituksetpääluokissaovat markkeerausmaallaja vedessäsekämaaja
vesiohjaus.Koe aloitetaanjostain osasuorituksesta
ja koirat suorittavatsenawotussa
järjestyksessä.Tehtävänjälkeen vain parhaitenonnistuneetkoirat (esim. puolet
aloittaneista)jatkavat seuraavaanosatehtävään.Tavallisesti viimeisessäosatehtävässä

Avoimeh luokan (Open AUAge), työskentelyalkoi kolmoismarkkeerauksella
alamäkeenviettävällä pellolla. Ensin heitettiin keskimmäinenja sitä seurasivatheitot
molemmilla laidoilla. Heittäjät ampuivat itse laukauksetennenheittoa. Viimeisenä
heitettiin lentoon elävä sorsank. "flyer", joka sitten pudotettiin vaihtelevrm
paikkoihin lentosuunnastariippuen. Keskimmäinen heitto oli noin 80 metrin
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etäisyydelläja kaksi muuta selvästikauempana.Koirat suorittivat kukin vuorollaan
tehtävän.Kaikki ohjaajat lähettivätkoiransahakemaanensimmäiseksilämmintä
sorsaa.Osa kojrista selvitti tehtäväntyylikkäästi ilman ohjaajanminkäänlaistaapua.
On selvää,että 49 koiran suoritusvei pitkälle iltapäivaiän.Tuomarit päättivät , että 45
aloittaneestakoirasta 32 suoritti tehtävänkelvollisestija saijatkaa koetta.
Seuraavanaaamunaoli luorossa maaohjausviistosti ylös loivasti viettävää
maissipeltoa.Matkaa ohjaukselleoli etäisyysmittarinmukaan 340 yardia eli noin 310
mehiä. Tehtaiväävaikeutettiin stoittamalla koirien lähetyspaikaneteenrisukasa,
jonka ylj koirien oli hypättävä.Lisziksinoin 20 metrin etäisyydelleja lähes
varsinaiselleohjauslinjalle sijoitettiin kuollut sorsa,joka noudettiin ensin.
Suomalaisittainajatellen tehtäväoli todella vaativa. Matkan keskivälillä oli pusikkoa,
josta koiran oli mentäväsuoraanläpi. Jos koira poikkesi linjasta, niin se hävisi saman
tien myös ohjaajannäk)rvistä.Seurasinvain muutamansuorituksen,mutta ne tekivät
sitäkin suuremmanvaikutuksen.Heti ensimmäinenkoira suodtti tehtävännopeastija
tawitsi vain yhden korjauskäskyn.Kaikki näkemzinikoirat olivat erittäin hyvin
hallinnassa:ne pysähtyivät välittömästi pillimerkistäja pysyivät hyvin l,ihetyslinjalla.
Tämän suorjtuksenjälkeen koirienjoukko hupeni l7 koiraan.
Seuraavaksisiirr1,ttiinvesimarkkeeraukseen.
Vesialue oli erittäin rikkonarnen
muodostuenpienehköistäavoimista vesialueista,saaristaja maakannaksista.
Lisäksi
alueellamajaili melkoinenjoukko pesiviä kanadanhanhia,jotka eivät juurikaan
väistäneetkoida. Tehtävätoteutettiin kolmoismarkkeerauksena.
Ensin heitettiin
oikealle puolelle so6a. Lintu putosi rinnemäisellepellolle rannallakasvavienpuiden
taakse.EtäisDttä oli ehkåirunsaat 100 metuiäeivätkä koirat nfineet tarkkaa
putoamispaikkaa,Seuraavaksiheitettiin vasemmaltasorsa,joka j älleenputosi maalle
vesialueidentaakse.Etä'islyslähetyspaikasta
oli vamasti lähes200 metriå.

erottaviakannaksiaja niemekkeitäkolmesti. Lähetyspaikkanaoli pusikkoinen,
jyrkkään alarinteeseenviettävä maa-aluekymmeniä metrejä vesirajasta.Lähes kaikki
koirat esittivät ilmjömäistä ohjattavuutta.Ne etenivätnopeasti,miiärätietoisestij a
suorallalinjalla. Tarvittaessakoirat reagoivathienosti ohjaajiensakäskyihin.
Vastaavanlaistaohjattavuuttaen ole nähnyt missäänaikaisemmin.Kolmen päivän
uurashrksenhrloksenatuomarit sijoittivat neljä parastakoiraa, jotka tällä kertaa olivat
kaikki labradorinnoutajia.Lisåiksih.romareidenerikoispalkinnon (JAM) sar
chesapeaklahd
ennoutaja.
Kolmen päivän kokemuksienperusteellaminusta koirat olivat kaikissa luokissa
koulutustasoltaanerinomaisjaenkä koko aikananähn)'t yhtaiänkelvotonta suoritusta.
Kaikki niikemlini koirat liikkuivat vauhdikkaastieikä niistä näkynyt minkäänlaisia
alistamisentai pakottamjsenmerkkejä.Mieleeni jäi myös erityisesti koirien
käyttä)tyminen suorituspaikkojenulkopuolella. En kertaakaanhavainnut
minkäänlaistaåhinää tai edosurostenuhoavaakä\ttäwvmistä.
Amerikkalainen Field Trial koe ei millåiäntavoin muistuta omaa metsästyskoettamme
eikä sinänsäedesmetsästystä.Suorituksetovat huomattavasti"teknisempiä"ja
etäisyydettodella pitkiä. Sikäläistenkouluttajien mukaan suurimmatmuutoksetovat
tapahtuneetviimeisen LTmmenenr,uodenaikana.Koirien osaamistasoon noussut
vuosi\,.uodeltajatuomarit ovat vaikeuttaneetsitä mukaar tehtäviä löytääkseen
voittajan. Tälle kehitykselle ei taida ihan heti näkyä loppua. Vaikka koe ei metsästystii
muistutakaan,en epäröisihetkeäkäänottaatämän tasoistakoiraajahtikaveriksi.
Seuraavassa
numerossa(Osa 2) lisää kokemuksia ammattilaistenkouluhrksestaja
Huntirs Test kokeista.

Viimeisenåkoiranetupuolelta
päästettiinlentoonsorsa,joka pudotettiinvete.pn
melko

huolimatta kokeen kilpailullisesta luonteesta.
Sunnuntai-aamunaoli worossa vesiohjaus.Ohjausmatkalähenteli 250 metriäja
toivottu etenemislinjakäsitti sekäavointa vettä että maa-alueita.Laskin, että
ohjauksenaikanakoira joutui menemäänveteenneljä eri kertaaja ylittämään vettä
MerenkurkunNoutajatr.y. / KvarkensRetirieversr.f.

taustakuva:Hans
Koskela
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Föreningens
höstmöte
24.11.2009
klo l8:30ABC:IIä.
Pä mötetbehandlasordinariehöstmötesstadgeenligaärendensamtfiirslag av
ändringari ftireningensstadgar.
Påmötet väljs nästaårs funktionåirertilt {tireningen,kom med och påverka

VÄLKOMMEN !

Föreninsenbiuder oå kaffe och bulla.

Höstmötetsfdredrasninsslistå
Mötetöppnas
Val av mötesordfiirarde
Val av sekreterare
Konstateras
mötetstaglighet
Godkåinnaade
av mötetsfitredragningslista
Val av tvä (2) protokollljusterare
Val av två (2) röshåiknare
Föredragesverksamhetsplan
och budgetltir inkommandeverksamhetsår
(kalenderår)samt
fastsläsmöjlig anstutningsavgiftoch medlemsavgiftfiir inkommaadekalenderår
9. Val av styrelseordörande,vilken kan kallas till fiirenings ord{tirande
10. Val av ordinariestyrelsemedlemmar
för de medlemmarsomär i turen att avgå,i
enlighetmed 12 $
11. Val av två (2) suppleanter
till stFelsenför inkomrnande
kalenderår
12. Yal av Wä(2) revisoreroch derassuppleanter
I 3. Val av möjliga komitteerörelagna av styrelseneller kommitteordfiiraadensamt
aadrafunktionärer
utom de i 12 $ nämndapersonema
14. Val av örenings represanterVasaKenneldistrikrf:s ordinariemöten
15. Behaadlas
av styrelsentill mötetlämnadeåirenden
ochldrslag
16. Behandlas
av medlemmarna
gjordaIörslagvilka har lämnatstill stlrelsen
skriftligenen (1) månad
fiire mötet
17. Behandlas
av mötetgodkämaövrigaärenden
beaktande
23 $ i ffireningslagen
18. Mötetavslutas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

l0
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NOWT - NoutaiienWorkine Test
Noutajienworkingteston Euoopastameillekulkeuhrnutkoemuoto,jossatestataan
noutajienmetsästys
ominaisuuksia
kentt?ikokeen
muodossa.
Kokeessa
ei noudeta
oikeaariistaa,vaannoutoesineinäkä).tetiiin dummyjä.
ja Juokatovatsamatkuin NOME-B kokeessakin.
Kokeenosallistumisoikeus
Working testjakautuu neljäåined luokkaan:
Nuorten luokka (NUO),johon saavatosallishra
9-17kuukaudenikäisetkoirat.
Hyviiksyttyä taipumuskoe-suoritusta
ei vaadita.
Alokasluokka(ALO), johon saavatosallishra
noutajientaipumuskokeen
h).väksytystisuorittareetkoirat ilman ikärajoitusta.ALO I -palkinnonsaaautkoira
siirtyy avoimeenluokkaar.
Avoin luokka (AVO), johon saavatosallishra
ALO 1 -palkimonsaaneet
koirat.AVO
1 -palkinnonsaanutkoirasiirt)'yvoittajaluokkaan.
Voittajaluokka (VOI),johon saavatosallistuaAVO I -palkinnonsaaneet
koirat.
Koira voi jatkaaosallistumistaan
alemmassa
luokassasenkalenterirrroden
loppuun
ylempåiiin
saakka,jolloinseon saa\.uttanut
luokkaanoikeuttavan
tuloksen.Joskoira
osallistuuylempZiåin
luokkaan,seei enääsaaosallistuaalempaanluokkaan.
Luokkavaihtotapahtuuyhdellä ykkös-tuloksella.Working test arvostellaan
ja koimt laitetaanparemmuusjärjestykseen.
pisteltt?imällä
Koira voi saadayhdestä
tehtävästii
maksimissaan
perusteella
20 pistettli.Yhteispisteiden
koira saapalkinnon
1-3tai 0, kutenmetsästyskokeissakin.
jotka suoritetaan
Koe koostuuvähintäzin
neljästäosatehtävästii,
eri tehtävämsteilla.
paikallistamis-,
Rasteillasuoritetaan
ohjaus-jahakuteht?iviä
sekäns.walkinguptehtiiviä.Haku on ohjattuahakua,laajathakualueeteivät kuulu tiihän koemuotoon.
Koirienkäytt?iltymistä
tarkastellaan
myösns. odotuspaikalla.
Koealueena
on yleensä
jokin monimuotoinen
peltotai niitty,jossavoi olla korkeuseroja,
ojia,pusikoitaja
aitoja.Osatehtiivistävoidaansuorittaamyösvesialueella.
Kokeenaikanatärkeintäon saada"riista"talteen,joten markkeeraustehtävässäkin
kannattaa
tarvittaessa
ohjatakoiraa,jotta tehtäväonnistuisi.Jos"riistaa"ei saada
putoaako. tehtävåin
pisteetnollaan,ja finaalipaikkajääsaamatta.
noudettua,
Koiran
pitäisipysyäpaikallailmanerillisiäkaskyjä,seumttava
tiiviissäkontaktissajaoltava
mahdollisimman
å.?inetön
kokeenajan.Puutteetnäissäasioissa
vähentävät
pisteit?i
tai
jopakoiranhylkåiämisen.
voivataiheudaa
joka
parhaitenmenestyneet
Alkuosuuden
tehtiivissä
koiratkutsutaanloppukilpailuun,
useinsuoritetivrn
walkingup -muodossa.
Loppukilpailuun
koirut,jotka
osallistuvat
ovat saaneetviihintåi:in75 % suoritettujentehävien enimmäispistemiiärästä.
joko samalla
Loppukilpailussakaikki koirat ovat yhtä aikaaarvosteltavana
MerenkurkunNoutaiatr.v. / KvarkensRetrieversr.f.
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passipaikallatai linjalla kulkien. Finaalissasuoritetaanniin monta tehtävääettä
kokeen voittajaja muut sijoitukset saadaanselville.
Muiden koirien palkintosijat määritelläänennenloppukilpailua saa\.utettujen
pisteidenperusteella.
TarkemmatWT kokeiden säännötja lisätietoakokeen kulusta löydät osoitteesta:
http://www.noutajat.conr/PDF/nomesaannot2009.pdf

NOWTR€triverns
Workins Test
RetrivernsWorking
Testär enprovform
somnåttossfrån
Europa,i provet
testasretnevems
jaktegenskaper
i
form av fiiltprov.
Vilt användsinte i
provetutanmananvändersomapportftiremåldummisar.

Provet har minst fra olika uppgifter som utförs på olika platser.Man utför
markering, dirigering och sökuppgifter,så kallad Walking up-uppgifter. Sök görs med
såkalladdirigerad sök, vida sökområdenhör inte till dennaävlingsgren. Hur hunden
uppftir sig åirviktigt och det iakttasocksåpå passplatsen.Provområdettu ofta en
mångformig äng eller åker där det kan finnas höjdskillnader, diken, buskageeller
stängsel.En del av uppgiftema kan ocksåutftiras på vattenområden.
Viktigaste under provet ,ir att hämta "viltet" så under markeringenlöns det att hjälpa
sin hund genom att dirigera ifall det behövs,så att uppgiften lyckas. Ifall "viltet" inte
fäs upp faller poåingeni den uppgiften till noll och då har man inte möjlighet att nå
finalplats. Under provet skall hunden hållaspå plats, {tilja sin förare och vara så
ljudlös som möjligt utar att man skilt behöverge order. Bristningar i dessaolika
moment minskar poäng och kan möjligtvis göra att hunden diskas.
Hundama som klarat sig bäst i dessauppgifter kallas till final som oftast utliirs i form
av walking up. Till finalen deltar de hundar som har presteratminst 75 o/oav de
maximipoåing som utförts under dagens uppgifter. I finalen iir alla hundar under
bedömningpå sammagång antingenpå passplatseneller när hundama går i linje. I
finalen utförs så många uppgifter att man får fram en segrare och de andra
placeringama.
De andrahundamaplacerasefter sina poäng fiire finalen.

kuva:Hans Koskela

Provetsdeltaganderättoch klasserZiIsammasom i JaktprovNOME-B. WT- provet
har fy,raolika klasser:
Unghunds klass (NUO),, hundar i ålder mellan 9-17 månader,godkänt anlagsprov
behövs inte.
Nybörjar klass (ALO), hundar som har godkänt anlagsprovutan åldersgräns.Hund
som har I pris i nybörjarklassflyttas upp till öppen klass.
Oppen klass (AVO), hundar som har 1 pris i nybörjarklass.Till Elitklassenfl)ttas
hund som har I pris i öppen klass.
Elitklass (VOI), hundar som har I pris i öppenklass.
Klassbye sker när man ffitt ett I pris. Hunden har rätt att fortsätt startai den lägre
klassensammakalenderfutill slut, alltsä det året då hundenhar uppnåttpris som
berättigarden att flytta till nästaklass. Ifall hunden deltar i en övre klass kan den inte
mera startai en lägre klass.Working Test bedöms genom poängsättnin&ochhundama
rangordnas.Hunden kan {ä i max 20 poiing i en uppgift. Genom att räkna alla poäng
tillsammanstill slut fär hunden l-3 pris eller 0 på sammavis som i jaktprov.

Mera uppgifter och reglema till WT prov hittar du fiån adressen:
http:/ Ä'ww.noutajat.contPDF/nomesaannot2009.pdf

Yhdistyksenuusi käyttövalio!
nya brukchampion!
Föreningens
OnneaZira! !!
Knn FI KVA DoubleuseRodel
synt.24.2.20O2
omistajaEivor Sellbergja Eija Tuominen,Vaasa
NOME-B
VOIl Pomarkku30.92007TUOMINENJYRY
Voll Alå\us 14.9.2008
VAISANENTIMO
votl Evijärvi28 6.2009ÅMAN PENTTI
NKMI Hauho21 2.2008SIVENHARRI
NäyttelyKAY'H Laihia24.42004SANTAMAKI
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DÅ DET BÄR AV PÅ EFTERSÖK
Eftersom viltspårning åiren kZirhobby för mångaretriverägaretänktejag skriva lite
om vad man bör t?inkapå, om man någon gång blir kallad till ett riktigt eftersök.De
vanligasteoöakema till att man måste göra eftersök,tu att ett djul blivit skadati
trafiken eller skadskjutetunderjakt. I de flesta fall rör det sig om eftersökav hjortdjur
men eftersök kan göraspå precis vilket djur som helst. Om det skulle vara fråga om
en bj<irn, så skall ni absolut inte ge er ut på eftersök! Åtminstone inte fiirrän ni fått
den sakkunskap som lc.ävs och har en hund som klarar av uppgiften.
Eftersökenkarl grovt delasupp i två olika sorter,eftersökpå vilt som ligger dött och
eftersök på vilt som fortfarande lever. Det ftirstnärnnda spåret käver att hunden klarar
av att fiilja späretfrån platsendjuret skadades,till platsendåil det ligger dött. Dst hiir
är mångaretrivers paradgren
och en vältänad sådanborde
klara av uppgiften. Eftersök
på vilt som fortfarandelever
ställer vissa gångerhelt
andrakav på
eftersökshunden,än att
endast k-unnafiilja
blodspfuet.Om djuret snabbt
tar till flykten då man
närmar sig och det rör sig
rätt obehindrat, borde man
ha en hund som kan släppas
fritt efter viltet och klara av
att stälta det skadadedjuret.
Har man ingen hund som
upp$ller dessabådakrav iir
altemativet att sparamed en
hund, och ha en annanställandehund som ftiljer med på eftersöketoch tar upp jakten
pä det skadadedjuret, då man hittat det.
Undersökningen av skotFlatsen kan ge svar på frågan om man söker efter ett djur
som ligger dött, eller ett som fortfarande lever. Då man undersökerskottplatsengäller
det att känna till de speciellakänneteckensom olika skador ger. T.ex. Om en älg
skadatsoch det pä skottplatsenfirurs ljust blod som kan ha luftbubblor i sig samt
medellånga hår (5-8 cm) med ljus rot, så ?irdet fråga om en lungträff. Lungträffar är
alltid dödandeoch djuret spdnger högst några hundra meter. Vi söker då alltså efter
ett dött djur och vi klarar oss med en hund som ftiljer blodspar.Viktigt att komma
ihåg då man undersökerskottplatsenär att man är tyst och ftirsiktig och inte örstör
spår. Ett skadat djur kan många gånger lägga sig bara en bit boft från skottplatsen och
blir då skrämt om man ltir mycket ljud. En annansak som man bör komma ihåg är att
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ett svårt skadatdjur inte behöverlämna någonblod eller nägot spår efter sig, och att
ett linddgt skadatdjur kan länna rikligt med blod efter sig. Tro inte att djuret är
oskadatfast blod inte hittas!
En tumregel {tir inledande av eftersök är att man skall vänta två timmar innan det
inleds. På den tiden har det skadadedjuret lugnat ner sig och i bästa fall dött på grund
av blodbrist. Det vanligastefelet är att man har för bråttom då man inleder eftersöket.
Risken att misslyckasi eftersöketökar om man har allt fiir bråttom. Då man beger sig
iväg på spfuetär det bra att vara två stycken,den ena är hundfiirare och den andra
följer med som vapendragare.Att ha bådegeviir samt hund i spårlinaiir en dålig
kombination. Om det är {ii$ta gångendu ger dig ut på eftersök,märker du att det inte
finns någon som visar dig till rätta ifall du går av spåret,så som i viltspårsprov.Du
måstealltså lita på hundentill hundra procent,det åiIhan som vet vad vi söker. Lite
bekäftelse kan man få på vägen om man ser fiirska spårpå marken eller bloddroppar.
Om hunden markerar en lega, stanna och undersök vad som finns i den. En annan sak
som skiljer sig från ett viltspårprov ,ir alltså att hunden skall klara av att stannaupp
och stå stilla och senfortsätta.Det kanju ocksåhändaatt passk),ttarsom placents ut
framför er är felplacerade, och måste fl]ttas om, det här kan ibland ta tiotals minuter.
Här har ni alltså ett bra träningstipsdå ni iir ute och tränarblodspår,test hur hunden
klarar av att stanna upp en stund, ftir att sen fortsätta. Hunden borde även klara av att
vara tyst i en sådar sihration så att den inte skämmer djuret som finns framfiir.
Om du tlor att hunden går i bakspår, har du egentligen inga andra altemativ än att
följa den. Faktum är att skadadedjur manga gångergår i bakspåroch söker sig
tillbaka mot den plats där de blev skadade.T.ex. en älgkalv söker sig då tillbaka mot
den plats där den senastsåg älgkon, alltså en trygg plats. På vägen tillbaka kan den
korsa det spår som den kom liings flera gånger.Det gäller alltså att verkligen tro på
sin hund! Personligenhadejag en gång nästangett upp tlon på hunden,efter att den
under ett eftersök ftirst snurrat runt på samma ställe nästan 20 minuter, och till sist
bö{ade gå i bakspår.Efter att ha gått 150-200meter i bakspårtog hundenen ny
riktning och jag ftirstod att det var {tiraren som hade fel och inte hundenr
Eftersök kan vara väldigt spännandeoch intressanta,men även rättjobbiga då det
ibland ösregnaroch stormar då man ger sig ut på hösten.Kom alltså ihåg att ha rätt
kläder på då du ger dig ut! Är du ute på eftersök i skogenen valdigt regnig dag så blir
du våt, nästanoberoendevad du har på dig.
Själv har j ag nästan20 års erfarenhetav jakt, varav 1I år som älgjägare.Jag har under
åren varit med på eftersök,såväl lyckade som mindre lyckade. Dessutomharjag via
mitt arbetesom polis otaliga gångervarit till älgkollisionsplatser,och där kunnat
studeraskadeplatserna.
För dryga två ar senbofadejag skola upp min örsta
eftersökshund,Midi, och har även hunnit vara på riktiga eftersök med honom flera
gånger.Trots lyckade och misslyckadeeftersökkanjag med facit på hand konstatera
attjag och även hundenhar mycket kyar att liira inom eftersökpå skadatvilt. En

MerenkurkunNoutaiatr.v. / KvarkensRetrieversr.f.

15

viktig saksommaninteffu glömma,åiratt manävenskallfungerajaktetiskt
korrckt
då mangårpå eftersök.Måletmedeftersökär inte att fli spåramedsin hund,ha roligt
ochvisavadmangar för. Måtetär att på ett professionellt
ocheffektivtsätt,spåra
viltet ochorsakadet sålite plågorsommöjligt.

KUN KÄYTÄNNÖN TÄI-Tr TUTSUU
Jäljestyson rakasharrastus
monillenoutajanomistajalle,
joten ajattelinki{oittaa
jäljestyksestii
hiemankå'.tännön
ja siitii,mitaipitiiäottaahuomioon,jos joskus
sellaiseen
tehtävään
pyydetäiin.Tavallisinsyyjåljestämiseen
on eläimen
haavoithrminen
liikenteessä
tai metsästettäessä.
Useimmissa
tapauksissa
on kvse
jäljesryksestii.
hirvieläimen
munakyseessä
voi ollamikätahansa
muukinetäin.Jos
kyseessä
on karhu,en missäännimessäsuosittele
jälj estämään
lähtemistä.
Ei ainakaan
ennenkuin olettesaareetvaadittavaa
tietämystäasiastajateilläon koira,joka
varmastiselviytyy tehtävästä.

Viltspårskommittdn,
MikaelAppel

jakaakahteeneri luokkaan:kuolleeneläimenjäljestysja
Jäljestysvoidaankarkeasti
vieläelossaolevaneläimenjäljestys.Ensimmåisessä
kategoriassa
vaaditaan,
että
jälkeä haavoittumispaikaltakuolleeneläimenluokse.Tämä
koira kykeneeseuraamaan
on monennoutajanparaatilajijah).vänmejä-koirarpiäisi selviytyätehtaivåstä.
Vielä
elossaolevanriistanjäljestysasettaajälkikoiralle
aivaatoisenlaisia
vaatimuksia,
pelkkZiverijäljenseuraaminen
ei riitä. Josjäljesteftiivåeläinpakenee
nopeastisitä
lähest5rttäessåja
liikkuu melko vaivattomasti,olisi iharteetlista,ettii koira voidaan
påiäståiä
vapaaksija sekykeneepysäyttiimäånhaavoittuneeneläimen.Josomakoira ei
tilytii näitävaatimuksia,on vaihtoehtona,ettäyksi koirajäljestääja mukanaon toinen
pysäyttäväkoim, joka jatkaa metsästystäeläimenlöydyttyä.

Onnittelut uusillejälkivalioille!
Grattis till fiireningensnya spårchampion!

"Romeo"

Lbu FI JVA Bowmore'sGive Me A Break
synt.5.3.2006
om. Antero & Henriikka Kontturi, Vaasa

Ampumapaikantutkiminbnvoi antaavastauksia,etsiuiiinköjäljen päästiikuollutta vai
elävääelåintä.Ampumapaikkaatutkittaessaon hyödyllistä hrnteaeri
haavoittumistapojenerityisettunnusmerkit.Esimerkiksijos hirvi on haavoithrnutja
ampumapaikaltalöytly vaaleaaverta,jossaon mahdollisestiilmakuplia, sekä
keskipikiå(5-8cm) karvoja,joiden tyvi on vaalea,on kyseosumasr;keuhkoon.Seon
ainatappavaja eläinjatkaa pakoaankorkeintaanpari sataametriä. Silloin siis etsitäåin
kuollutta eläinuija p?idätäiinkoiralla,joka seuraaverijälkeä.Ampurnapaikkaa
tutkittaessaon tiirkeääliikkua hi ljaaja varovasti,jotta jälki ei tuhoudu.Haavoittunut
eläin voi useinmaatavain pienenmatkar päässäampumapaikalta
ja säikåihtä.ii
meteliä.Toinen muistettavaasiaon, ettävaikeastiloukkaantunuteläin ei ainajätii
jälkeensävertatai muitajälkiäja ettärunsaasia
verimäärästä
huolimattaetäinvoi olla
vain lievästi loukkaantunut.Älä kuvittele, ettäeläin on vahingoittumaton,vaikka
verta ei löydykäiin!

MEJA
VOI1 41 Uusikaarlepyy
4.5.200E
LERSTRANDTORSTEN
VOIl 41 Mustasaari
18.5.2008
JÄMSÄ EINO
VOII 40 Kuortane14.6.2009
NUMMIJÄRVI JARMO
NäWelyKAY-ERI1,PU2,SERT
Pietarcaari
16.5.2009
MRSEN

Partacollieuros FI JVA Svassas
First Choice
synt.21.4.2005
om.Bodil Winberg,Björköby
MEJA
VOI1 42 MAAIAhti
1t.7,2009NUMMIJÄRVI JARMO
VOtl 46 Maalahtil6 7.2009LERSTRANDTORSTEN
VOII 44 Maalahti27.5.2009
LERSTRANDTORSTEN
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Nyrkkisääntökäytainnönjäljelle lähtemiselleon odottaakaksi tuntia ennen
jäljestyksenaloittamista.
Siinäajassahaavoithrnut
eläinon ehtinytrauhoittuaja
parhaassa
tapauksessa
kuollut verenhukkaan.Tavallisin virhe käytännön
jäljestämisessä
onjuuri turhakiire jäljesryksen
aloitamisessa,
siliä kiire lisää
epäonnistumisen
riskiä.Jäljelleon syytiilåihteä
koiranlis?iksikaksiihmistä;toinen
ohjaakoiraajatoinenseuraaaseenkanssa.Koirajälkiliinassaja kivääriselässä
on
huonoyhdistelmä.
Josliihdetkä)tännönjäljelle ensimmäistä
kertaa,huomaat,että
kukaanei palautasinuatakaisinjäljellekutenmejässä.
Koiraantäytly siis luottaa
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sataprosenttisesti,
sillä se tietää,mitä etsitään.Veritipatja tuorcct.jiil.jctvoiv t toki

jäljestyksestä.Yksi tärkeäasia,jota ei pidä unohtaa,on noudattaa
iäliestäessään
metsästysetiikansääntöjä.Käytännönjäljestyksen tarkoituksenaeioie saadajaljestä
koiransakanssaja näyttää,mitä se osaa.Tavoitteenaonjäljestää haavoittunutdista
ammattimaisestija tehokkaastiaiheuttaenmahdollisimmanvähän kitsimvstä.
Mejä-toimikunta, Mikael Appel

Jos uskot koiran seuraavanpaluujälkeä,sinulla ei oikeastaanole muuta vaihtoehtoa
kuin seuata sitä. Tosiasiaon, että haavoittunuteläin usein palaa takaisin kohti
haavoittumispaikkaa.Esimerkiksi hirvenvasahakeutuupaikkaan,jossa se viimeksi
näki emzinsä,siis tuwalliseen paikkaan. paluumatkallase saattaaylittää tulojäljen
usertakertoJa.Tä)tly siis
vain luottaa koiraanl Itse
olin jo viime syksynä
menettääuskoni koitaani,
kun sejäljestyksen aikana
pyöri samassapaikassa
lähes20 minuuftia ja
lopulta käåintyi
paluujäljelle. Seuattuaan
paluujälkeä 150-200motti
se uuden suunnanja
ymmärsin, että ohjaaja oli
vätuässä,ei koira!
Käyuinnön jäljestys voi
olla hwin jåinnittiivääja
mielenkiintoista,mutta
myös raskasta,sillä
tilaisuudenosuessa
kohdalle voi sataakaatamallaja myrskytä raivoisasti. Muista siis pukeutuakunnolla!
Sateisenapäivänä tulet kastumaanhuolimatta siitä, mitä sinulla on pää1Iäsi.
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Palkitut yhdisfyksenkokeista/ Föreningensprovresultat
MEJÄ
Vasak€nneldistriktsViltspårsmästerskap
i Vörå 6,9 2009
Veasakenn€lpiirinMEJÄ-mestaruuskoeVöyritlä 6.92009
Ylituomari/Overdomare:
JarmoNummii?irvi

vor
Keski-MaanNeldor, om. Inari & Kimmo Kuisma
VOI I 50D
TollerbayBanjoBlues,om Mikael& VenlaAppel VOI I 47p
Kesk-MaanSalama,om Inari & Kimmo Kuisma VOI I 46D
DreamMax SerenaWilliamsom.Ann-marieStrandbergVöl t 4Sp
Deermossens
Amigo,om. Bertil Stormblad VOI 2 35p
MEJÄ-KoE/viltspårprov SOLF13.9 2009
Ylituomari: Toni Tunkkari
Tuomari:TorstenLershand
AVO
lbn SeahunterSuzyQuatro,om. Charlotta& HansKoskela AVO I 47p.
lbu ClayCoastCesar,om, RaijaSkjäl AVO 2 37p.
knn NoudonXanadu-Love,
om. Camilla& UlfNylund AVO 3 29p.

TOKO
Toko-koeYhdistyksenMestaruuskoe13.6,2009
Vaasa:
Lydnads-provFöreningsmästarskåp13.6.2009
ALO
Shapendoes,
PuuparranRuusaom. Alna-Mari Nurmr

ALO I,196p.KP

Austalianterrieri,
WohvelinArsenalom.Minna&PetriMylllperkiö ALO I I 86p.Kp
Cockerspanieli,
Two Pine'sIpsoFactoom.Heidi PollariALO 1,183p.KP
Saksanpaimenkoira,
Aleksandra
om.Nina BackmanALO l.l82D.KI
Vadraenglanninlamrnaskoira,
SoftMotionsAll TheMovesom.Niina Rantasalo
ALO l.173D.Kp
Punainenirlanninsetteri,
Merryview'sCremeSupriseom.AnrlaNylundAIO 2,158p.
Mer€nkurkun NoutajienAlO-luokan mestari,
Novascotiannoutaj
a,
Sienna-Red
Kokabunaom.AnneLillräsk ALO 2,154p.

VOI
AVO
cockeriManaca'sTempestIn A Teapot,om.Kirsi MäenpääVOII 48p.
cockeriGuldslättens
Spiderman.
om LenaÄläs VOt | 48p.
cockeriNorthworth Reality Show,om. Lise-LotteNyman VOI I 4?p.
nnsuSienna-RedKokaburraom. Anne Lillträsk VOI I 47D.
cockeriElmersColdmineSamsamYes I Am
om,E-L Söderback&Helena
PartaaenVOII 46o.
kkmnQuickmatchExlraEko.om.Anne& BörjeHengård VOI I 45p.
lbu SukkelaHeckler,om.PeterKronlöf VOI I 40D.

Suursnautseri
p&s,
CelestialWandaDHL V. ULF om.Tina-MarinaBäckmanAVO l,l64p.
Merenkurkun NoutajienAVOluokån m€stari,
Lbn, Bowmore'sCountryClassicom.HenriikkaKontturiAVO 2,l3lp.
EVL
Knn, Misstep'sEarthquake
om. SirpapeltolaE\rI_2,231.5p
Merenkurkun NoutajienE\fl-luokan mestari,
Lbn, Nakkufin DancingQueenom. SariKiit&a EYL 2,224.5p
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NOME.B NÄRPIÖ LAUANTAI 19.9.2009
Tuomari Antti Nurmi
VOUElitklass

SkuFIN MVA BlackleadeisFaithtulFellow
Kasv.& Om.JukkaTurja,LapuaOhj. JanneTurja
AVO 3
SkuMei DanKim-Roar
om.RiittaHynninen,Pornainen
ohj. Mika Sauna-Aho

vol I
Lbu FIN & S & N KVA NM-07Eagle
Owl'sEpimetheus
Om.& Ohj. Ari Ahola,Kuusa

Lbu McGregor'sGardenTroublemaker
Om.& ohj. AnneTimonen,Raahe

vol 2
Lbn EagteOwl's Hersilja
Om.& Ohj. Pekla Uusimäki.Järvenpää

Lbn Jummi-Jammin
ModestyBlaise
Om.Minna& Olli-PekkaVainio,Pori Ohj. MinnaAalto-Vainio
kuva:Hans Koskelå

VOI 3 VAASAN KENNELPIIRIN PIIRINMESTARI / DISTRIKTMÄSTART
Lbn MiddletonBreeseof Windstar
Om.Barbro& JanneFagerholm,
VaasaOhj. JanneFagerholm
LAUANTAI 19.9.2009
Tuomari Harri Siv6n
AVO/ Öppenklass
AVO 1
Lbn Highlut's Sheliak
Om.& Ohj. EveAla-Kurikka,Helsinki
AVO 2
Lbu Highut'sMinkowski
Om. & Ohj. TuomoHäkkinen,Raiso
M€renkurkun NoutajienAVOimen luokan mestari(epävirallinenpalkinto)
KvarkensRetrieversÖppenklassmästare(inoffici€llt pris)
Lbn LupeksinSiru
Kasv.& Om. & Ohj. AnneKiviluoto,Kontiomäki
Lbu Watedowler April
Om.& Ohj. Mari Koivisto,Lohja
SknFIN MVA FlattsRedLine Cafd
Om.& ohj. JanneTurja,Lapua
Knu FIN JVA GoldenDe Luxe Lionheart
Om.Timoja Johanna
Koskiahde,KouraOhj. Timo Koskiahde
22
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Km Goldgingers
Hip Hop
Kasv.& Om. & ohj. Eivor Sellberg,Vaasa
SknTKI Batzi'sCaliphcaliandra
Om.Kasv& Ta{a Kolkka& SatuEklundOhj. SahrEklund
SUNNUNTAI 20.9.2009
Tuomari Harri Siv6n
ALOÄlybörjarklass
ALO 1
Lbu SeahunterDonny Osmond
Om. Sanna& PenttiNiemelä,VaasaOhj. PenttiNiemelä
Lbn LindbiskiLumikki
Om. Sofia& JuhaMansikka-AhoOhj. SofiaMansikka-Alo
Lbn Seahunter
PattiSmith
Kasv.& Om. Janne& BarbroFagerholm,
VaasaOhj. BarbroFagerholm
ALO 2
Lbn Allihuupan Venus
Om. Sofia& JuhaMaasikka-Aho
Ohj. SofiaMansikka-Aho
Lbu EagleOwl'sMercurius
Om. Tarja& Timo Nordberg,Hyllykallio Ohj. Timo Nordberg
Lbn HavulinnunNala
Om.OonaRantamäki,
TuomikylaOhj. Niina Rantamäki

Merenkurkun
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SkuBatzi'sSweetMacKenzie
Om.& Ohj. MinnaNiemi,Louko
Lbn Boompaw'sGreatTit
Kasv.& Om Tuija & Kari Sulin,Palus,Ohj. Tuija Sulin
ALO 3
SkuAllt Om Top Gear
Om.& Ohj.Mika Sauna-Aho,
Pomainen

Lbn Batzi'sArch Angel
Om. Kasv& ReijaLesonen,KillinkoskiOhj. ReijaLesonen
Lbn FIN & S MVA SweetmixFlashdance
Om.Kasv.& Mitja Holländer,KorpilahtiOhj. Milja Holländer
Lbn LupeksinSiru
Kasv.& Om. & Ohj. AnneKiviluoto,Kontiomäki

SUNNUNTAI 20.9.2009
Tuomari Antti Nurmi
AVO / Öppenklass
AVO 1
Lbn Highhut'sSheliak
Om.& Ohj. EveAla-Kurikka,Helsinki
Lbn Jummi-Jammin
SonataArctica
Om.EmmamariaKallio, PaneliaOhj. Martti Kallio
Kru JVA GoldenDe Luxe Lionheart
Om.Timoja Johanna
Koskiahde,KouraOhj. Timo Koskiahde
Km GoldgingersRedHot Pepper
Om. & Ohj. Miia Valkama,Muhos
SknFIN MVA FlatlsRedLineCafd
Om.& ohj. JanneTurja,Lapua
AVO 2
Lbu Highut'sMinkowski
Om.& Ohj. TuomoHäkkinen,Raisro
SkuFIN MVA Blackleader's
FaithfulFellow
Kasv.& Om.JukkaTurja,LapuaOhj. JanneTurja
AVO 3
Lbu FIN & S JVA FIN MVA Boompaw'sCinnamonTeal
Kasv.& Om.Tuija & Kari Sulin,PalusOhj. Tuija Sulin
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Kuvat:HansKoskela
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Tami kemyynti / F ör siilj ning

Fleec€ yhdistyksen logolla

28€

Yhdistyksen fpaita /
Förening T-shirt

10€

MKN autotarra/ KR:s
bildekal

2C

MKN kangasmerkki/ KR:s
tygdekal

7C

Fleece med fiireningens
logo

SNJ tana / FRO dekal
SNJ hihamerkki / FRO
ämmärke

DummyTeba
. 4009
9€
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Kaninnahka(sisältää6009:n
dummyn) / Kaninskin
(imerhåller en 600 g
dummy)

20c

Pilli / Visselpipa
Acme2l | 1/2

8€

Talutin / Koppel

8,5€

Valjaat / Spårselar

20c

Merenkurkun
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SNJ riistatarra/ FRO
viltdckal

2C

Scuraavaan
infolehteentulevamateriaalituleeliihettää22.01.2010
mennessä
osoltteeseen
aineisto@merenkurkunnoutaj
at.com
Materialtill nästainfotidningskallskickasin senast
22.01.2010
till
adressen
aineisto@merenkurkunnoutaj
at.com
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r.f.
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ÄIru0tud

H1'väMKN-jiisen,
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta.Jos on kodattava4 ota yhteytci
j äsensihieeriimme.
BäståKR-medlem,
Vlinligen kontrollera dina kontaktuppgifterpå adresstarranovan Om något behöver
korrigerasmeddelamedlemssekeieraren.
Heidi Troberg
040-536s174
heidi.tloberg@tritonia.fl

Ell€i vastaanottajaståvoiteta,
palaut€taanosoitte€seen:
Heidi Troberg
Lallastået15
65450Sulva
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