MEJÄ-kokeen tulokset
9.10.2011 Köyliö

Järjestäjä:
Köyliön Metsästysseura ry
Kokeen ylituomari:
Juhani Heikniemi
Muut tuomarit:
Nina Kujala
Kokeen vastaava toimitsija:
Tarja Heinonen
Kokeen sihteeri:
Tuila-Riitta Heino
Kokeen emäntä:
Petra Korpela, Janne Lätti
Sää:
Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Köyliön Metsästysseyra ry. Koe pidettiin seuran metsissä, tukikohtana oli Ilmiinmaja.
Ylituomarina oli Juhani Heikniemi.Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1-3 ja VOI 1-2. Toisena tuomarina oli Nina Kujala arvostellen koirat jäljillä AVO 4-6 ja VOI 3-4.
Vastaavana koetoimitsijana oli Tarja Heinonen, joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli hyvin piilomerkatut.
Sää oli aurinkoinen ja melkein tyyni.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin kauriinsorkkia. Riistahavaintoina hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä
sekä pyy.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
englanninspringerspanieli, uros, s. 5.3.2006
Linmoor Your Majesty
AVO 2
Kaleva Saija
39 pistettä

Rek. no FIN42371/06

Tuomari: Juhani Heikniemi, ohjaaja Saija Kaleva
Jäljestämishalukkuus (6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Terrylle osoitetaan alku ja ohjataan jäljelle. Vauhti on reipasta ja työ enimmäkseen maavainuista. Jäljestys tapahtuu springerille ominaista hakukuviota käyttäen jäljen päällä tai sen läheisyydessä. Jäljen suunta on kuitenkin selvillä koko
ajan. Kulmilla olevat makaukset merkataan. Ensimmäisellä kulmalla riistapolku aiheuttaa pienen tarkistuksen ja sen jälkeen
jäljen suunta tarkistetaan kaarroksella. Toisella kulmalla laajahko suunnantarkastus. Viimeisellä suoralla peuranjälkiä
seurataan pois jäljeltä hukkaan asti. Jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkien ja nuollen.

cockerspanieli, narttu, s. 11.10.2009
LEADING-LIGHT SENSUELLA ISABELLA
Kuokkanen Tea 41 pistettä

Rek. no FI57323/09
AVO 1

Tuomari: Juhani Heikniemi, ohjaaja Tea Kuokkanen
Jäljestämishalukkuus (6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Saralle osoitetaan alku ja ohjatusti jäljelle. Työtä tehdään pääasiassa maavainulla. Vauhti oli aluksi rauhallista,
mutta reipastuu loppua kohden. Cockerille tyypilliseen tapaan ensimmäisellä suoralla tehdään pientä tarkistuslenkkiä
vähän väliä. Toisella suoralla hieman vähemmän ja viimeisellä taas vähemmän. Ensimmäinen kulma oikaistaan ja makaus
jää merkkaamatta. Toisen kulman makaus merkataan ja kahdella suunnantarkastuslenkillä uusi suunta selviää. Jäljen sivusta ilmavainulla kaadolle, jonka osoittaa pysähtyen nuuhkaisemaan.

parsonrussellinterrieri, narttu, s. 9.7.2007
DANSCAN'S GLORIOUS GLADYS AVO 1
Tuliniemi Elina
42 pistettä

Rek. no FIN21569/08

Tuomari: Nina Kujala, ohjaaja Elina Tuliniemi
Jäljestämishalukkuus (6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Opastettu lähtö alkumakaus merkaten. Lego aloittaa täysin ilmavainulla nopeatempoisen työskentelyn jäljen
molemmin puolin aaltoillen. Toisella ja kolmannella osuudella muutamia laajempia tarkastuslenkkejä. Makaukset merkkaa
pysähtymällä ja nuuhkimalla. Toinen osuus löytyy kulman jälkeen laajalla lenkillä. Toinen kulma tarkasti. Kaadolle lenkittämällä. Kaadolle pysähtyy ja ottaa suuhunsa. Kunhan nopeutta hieman hidastetaan tulee työskentelystä varmasti varmempaa ja jälkitarkempaa.

espanjanvesikoira, uros, s. 18.2.2008
TULIMAAN OMAR AVO 1
Raittinen Marika 44 pistettä

Rek. no ER21663/08

Tuomari: Nina Kujala, ohjaaja Raittinen Marika
Jäljestämishalukkuus (6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Rauhallinen ohjattu lähtö alkumakaus merkaten. Ramo jäljestää jarrutettuna ilma- ja maavainua käyttäen siksakkia jäljen päällä koko jäljen matkan. Ensimmäisen osuuden rinnalla kulkeva oja kiinnostaa sen verran, että se on tarkistettava pari kertaa. Toisen osuuden alussa sorkkaeläinten syöttöpaikka aiheuttaa tarkastuslenkin. Kulmat tarkasti, kummatkin
makaukset merkaten. Ensimmäiseltä makaukselta kehotuksella eteenpäin. Kaadolle pysähtyy ja ottaa suuhunsa. Hienosti
jarrutettua työskentelyä.

mäyräkoira, pitkäkarvainen, uros, s. 16.2.2010 Rek. no FI39843/10
KULDNE TALISMAN GREAT GUERDON
AVO 1
Majander Lasse 45 pistettä
Tuomari: Juhani Heikniemi, ohjaaja Lasse Majander
Jäljestämishalukkuus (6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Alkumakaus osoitetaan ja Rane lähtee empien jäljelle. Kun opas ja tuomari on saatu haukkumalla järjestykseen ja
sopivan välimatkan päähän Rane aloittaa reippaan, maavainuisen ja jälkitarkan työskentelyn. Koko jäljen matkalla vain pari
pientä pyörähdystä. Kulmat tarkasti. Ensimmäisellä kulmalla makaus merkataan, toisella kulmalla nuuhkaistaan pysähtymättä. Jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkaisten ja pysähtyen. Sorkka ei ollut kovinkaan kiinnostava.

mäyräkoira, lyhytkarvainen, narttu, s. 4.9.2010
Keski-Maan Valo AVO 1
Kaleva Juhani
49 pistettä

Rek. no FI53556/10

Tuomari: Nina Kujala, ohjaaja Johanna Toivanen-Perko
Jäljestämishalukkuus (6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Rauhoitettu lähtö alkumakaus merkaten. Kaikki osuudet hyvävauhtista, maavainuista työskentelyä. Ainoastaan
toisen osuuden puolessa välissä pieni jälkien tarkistus. Kummatkin kulmamakaukset merkkaa hyvin pysähtymällä ja kulmat
tarkasti. Kaadolle pysähtyy ja jää nuolemaan. Erinomainen hiljainen suoritus.

VOI-koirat
clumberinspanieli, narttu, s. 9.2.2008
SPICE TWICE SNOW MERCY
VOI Halme Susanna

Rek. no FIN18612/08

Tuomari: Juhani Heikniemi, ohjaaja Susanna Halme
Brendalle osoitetaan alku ja ohjatusti jäljelle. Vauhti on rauhallinen ja työ sekä maa- ja ilmavainuista. Brendan
työskentely on tänään epävarmaa ja jäljen suuntaa varmistellaan jäljen sivuille tämän tästä. Suoran keskivaiheilla melko
kauas pois jäljeltä, mutta löytää itsenäisesti takaisin. Makaus ohitetaan tästä syystä. Vähän matkan päästä taas pois jäljeltä
hukkaan asti. Ennen kulmaa vastaan tullut oja aiheutti Brendalle niin suuria vaikeuksia, että ohjaaja päätti keskeyttää kokeen. Ohjaaja oli jo aiemmin huomannut, että koiralla ei tänään ole paras päivänsä.

mäyräkoira, lyhytkarvainen, narttu, s. 23.1.2009 Rek. no FI15054/09
KESKI-MAAN PRISCA
VOI 3
Kuisma Inari ja Kimmo
29 pistettä
Tuomari: Juhani Heikniemi, ohjaaja Inari Kuisma
Jäljestämishalukkuus (6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Alkumakaus osoitetaan ja jäljestys alkaa. Vauhti on rauhallista ja Prisca tekee työtä enimmäkseen maavainulla. Työ
on jälkitarkkaa, vain muutama pyörähdys jäljen päällä. Makauksista merkataan kaksi hyvin, yksi ohitetaan ja yksi hieman
hätäisesti. Ennen ensimmäistä kulmaa pois jäljeltä - hukka. Puhdas jälki osoitetaan uudelta suoralta. Toisen makauksen jälkeen taas pois jäljeltä ja väärää jälkeä seurataan niin määrätietoisesti, että vaikka se kulkee suurinpiirtein samaan suuntaan
kuin oikea, on tuomittava hukka. Kulma tarkasti. Kolmas kulma, jolla on katko, oikaistaan uudelle suoralle. Jälkeä pitkin
kaadolle, jonka omii suuhunsa ja tuo ohjaajalle.

espanjanvesikoira, uros, s. 29.5.2008
Rek. no FI34678/09
CURRO DE AGUAS DEL SUR
VOI 1
Tarkiainen Eveliina ja Ville
41 pistettä
Tuomari: Nina Kujala, ohjaaja Eveliina Tarkiainen
Jäljestämishalukkuus (6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Aatu opastetaan rauhallisesti jäljelle. Alkumakaus merkataan. Aatu jäljestää rauhallisesti maa- ja ilmavainua käyttäen koko jäljen matkan. Ensimmäisen makauksen merkkaa hyvin, toinen ja neljäs nopealla nuuhkaisulla ja kolmas makaus
ylitse. Ensimmäinen ja kolmas kulma rengastamalla. Toisen kulman katkokulma ensin rengastamalla, lopulta jäljtentekijöiden jälkiä pitkin. Toisen osuuden lopulla juuri ennen katkokulmaa laajat riistanjäljen tarkastukset. Kaadolle suoraan, jolle
pysähtyy ja ottaa suuhunsa.

labradorinnoutaja, narttu, s. 3.2.2007
FIIN ALICE SEBOLD
VOI 1
Luomanen Päivi 47 pistettä

Rek. no FIN24510/07

Tuomari: Nina Kujala, ohjaaja Päivi Luomanen
Jäljestämishalukkuus (6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu opastettu lähtö alkumakaus syöden. Maa- ja ilmavainuista hyvävauhtista työskentelyä koko jäljen matkan.
Toisella osuudella yksi laajempi tarkastuslenkki. Merkkaa kaikki makaukset syöden. Ensimmäisellä kulmalla olevalle
katkokulmalle jäljen sivussa, josta lopulta jäljentekijän jälkiä pitkin toiselle osuudelle. Toinen kulma tarkasti ja kolmas
kulma tarkastuslenkeillä. Kaadolle suoraan, johon pysähtyy nuolemaan.

