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MEJÄ-kokeen tulokset
 22.09.2018 Tammela

 Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä: Labradorinnoutajakerho ry
Kokeen ylituomari: Savolainen-Pulli Satu (861123)
Muut tuomarit: Palonen Hannu (415563)

 Rasinpää Jyrki (990954)
 Sohlman Karla (990438)

Kokeen vastaava
toimitsija:

Kairenius Piia (845601)

Kokeen sihteeri: Koskinen Marjo (4139075)
Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen Suomen mestaruuskilpailun karsintakokeen järjestäjänä
toimi Labradorinnoutajakerho ry. Karsintakokeen maastot olivat saatu käyttöön
metsästysoikeuden haltijalta Susikkaan Eräveikot ry:ltä. Kokeen tukikohtana oli Mustialan
koulutila Tammelassa.

 Ylituomarina oli Satu Savolainen-Pulli .
 Tuomaripareina olivat Hannu Palonen ja Mari Myllynen arvostellen koirat jäljillä VOI 13 - 19,

Jyrki Rasinpää ja Mari Hakola arvostellen koirat jäljillä VOI 7 - 12 sekä Karla Sohlman ja Sari
Nuolikoski arvostellen koirat jäljillä VOI 1 - 6.

 Vastaavana koetoimitsijana oli Piia Kairenius (Susikas), joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään erinomaisesti. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien
pituudet olivat riittävät ja ne olivat hyvin piilomerkatut. Maastojen riistarikkaudesta kertoivat
runsaat sorkkaeläinten jäljet ja jätökset sekä riistahavaintona nähty metsäkanalintu.

 Sää oli syksyisen vaihteleva. Mauri -myrskyä odotellessa saimme nauttia auringonpaisteesta,
vesisateesta ja kovasta tuulesta.

 Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin pakasteesta koeaamuksi sulatettuja
peuransorkkia.

 Kaikki koirat läpäisivät haulikolla suoritetun laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
 Finaaliin selviytyivät seuraavat koirat Helsingin seudun kennelpiiristä Delichon Droplet,

Salpausselän kennelpiiristä Pepperment Jewell Victoria, Lapin kennelpiiristä Redadict
Ruthless Ranger, Suur-Savon kennelpiiristä Mocnys Livin´Legend, Keski-Suomen
kennelpiiristä Tollerbay Banjo Accord sekä Satakunnan kennelpiiristä Kotilinnun Diiva.

 Koe päättyi kello

 

VOI-koirat

Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 08.12.2007 Rek. no FIN11789/08
Sagotax Christoffer VOI 3
Foudilainen Lea 21 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Lea Foudilainen
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Hyvin tutkittu alkumakaus. Alkaa rauhallista vauhtia etenevä jäljestys, jossa
käytetään maa- ja ilmavainua sekaisin 1.osuuden loppupuolelle hyvin. Siitä
loppu 1. kulmalle pieniä tarkastuspistoja tehden. 1.n makuun osoittaa hyvin. 1.
kulma jolla katko, veretyksen lopussa kaksi rengastastusta, toinen takaa ja
toinen sivusta, loppu jalanjälkiä tukena käyttäen jatkoon 2.n osuus hyvin, parin
pienen piston saattelemana kulmalle. Osuuden makauksen osoittaa pysähtyen
hieman hätäisesti. 3.s kulma tarkasti. 3.ta os hyvin liki os. loppua, mutta sitten
riistanjäljet saavat koiran lähtemään tarkastuksille ulkopuolelle jälkeä, palaa
takaisin, mutta veriuran yli toiselle puolelle aina niin kauaksi, että tuomitaan 1.
hukka. Uusi yritys ja pientä pyörimistä, josta kehoituksin jatkaa ja kulmalle
hyvin. os. makuun kiertää vierestä ohi 3. lla kulmalla tarkastataan sorkan jälkiä
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kehoituksista huolimatta aina niin kauaksi asti, että tuomitaan 2.n hukka. Uusi
yritys 4.n os.alusta. Se mennään hyvin vain parin pikku piston kanssa. Os.
makauksen käveli vauhdista yli ja nopeasti nuuhkaisten. Kaadolle suoraan ja se
kiinnosti.

 

sileäkarvainen noutajauros, s. 19.03.2013 Rek. no FI41216/13
Akiro Von Der Thörlhöhe VOI 3
Marko Saarni ja Mari Mamia 27 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Marko Saarni
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 5 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Alkumakuu tutkitaan hyvn. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään
maa-ja ilmavainua sekaisin. 1.osuus pieniä nopeita pikku pistoja tehden aivan
jäljen tuntumassa. Makuu merkataan hyvin. 1. kulma jolla katko, veretyksen
lopusta pieni kaarrostakaa jalanjälkiin, joita pitkin jatkoon. 2.ta osuutta
jälkitarkasti liki loppua, josta lähtee määrätietoisesti 1. hukkaan, uusi yritys ja
kulmalle, josta rengastaa sivusta tullen käytetyn toisen osuuden veretyksen yli
ja jatkaa aina niin kauaksi, että tuomitaan 2.n hukka. Uusi yritys 3.n os. ja se
jälkitarkasti. Makuun tutkii hyvin. 3.s kulma tarkastetaan takaa ja kehoituksen
saatuaan tulee 4.lle os. jonka menee jälkitarkasti. Makuun osoittaa hyvin.
Kaadolle suoraan ja se kiinnosti.

 

Novascotiannoutajauros, s. 17.01.2011 Rek. no FI17080/11
Hedera's Love At First Sight VOI 2
Nevander Heidi 32 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Heidi Nevander
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Rauhallinen lähtö, eleetön jäljestys. Kulmat tarkasti. Katkokulmalla jäljestys
pysähtyy, hukka. Makuista yksi tarkistaen. Kaksi sivusta tullen nyökäten ja
suuntaa muuttaen, viimeinen vierestä ohi. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Novascotiannoutajanarttu, s. 15.11.2015 Rek. no FI10013/16
Belle Fox Playmaker Zara VOI 2
Taskinen Tuula 33 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Juha Taskinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Rauhoitettu rauhallinen lähtö. Jäljestäessä pientä polveilua koko matkan.
Määrätietoinen poistuminen ennen ensimmäistä makuuta. Hukka. Kulmat
tarkasti. Katkokulma kahdella laajalla lenkillä. Makuista alkuun tarkistaen sitten
nyökäten viimeiset yli. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 14.04.2014 Rek. no FI29255/14
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Caelestis Salvation VOI 2
Ikonen Sari 34 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Petri Ikonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Rubenille osoitetaan alkumakaus jota nuuhkii tarkasti, siitä ohjatusti matkaan.
Jäljestys tapahtuu sopivalla kävelyvauhdilla maavainua käyttäen tukeutuen
myös ilmavainuun. 1. ja 2. osuus tarkasti verityksellä edeten. 3. osuudella
kaarros jäljen sivuun. 4. osuudella kova sivutuuli painaa veren hajun sivuun
jäljestä. Kuljetaan sivussa hyvän matkaa ja eikä enää löydetä veritykselle,
tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen vielä loppumatkasta yksi tarkistus sivulle.
1. kulma joka on katko selvitetään ensin takaa veritystä etsien sitten
jäljentekijöiden jalanjälkiä pitkin, 2. kulma pienellä tarkistuksella ja 3. kulma
tarkasti, tarkistus heti kulman jälkeen. 1. makaus nopeasti pysähtyen
nuuhkaisemaan, 2.merkataan, 3. ja 4. ohitetaan. Suoraan kaadolle, jota jää
tutkimaan.

 

Labradorinnoutajauros, s. 10.02.2008 Rek. no FI18320/08
Vilijonkan Aavistus VOI 2
Ratinen Ulla & Leo 35 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Ulla Ratinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Reipas lähtö ja jäljestys. Viimeistä lukuunottamatta muut makuut syötiin.
Kulmilla tarkistukset, viimeisellä laajempi.Tuulen vaikutuksesta katkokulmalla
aina hukkaan saakka. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Kooikerhondjeuros, s. 24.04.2011 Rek. no FI31015/11
Oorbellen Kurt VOI 2
Mamia Marianne ja Pentti 37 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Pentti Mamia
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Orsonille osoitetaan alkumakaus jota syö, siitä ohjatusti matkaan. Jäljestys
tapahtuu reippaalla kävelyvauhdilla pääasiassa maavainua käyttäen. 1.
osuuden alku tarkasti verityksellä edeten. Ennen osuuden loppua poistutaan
jäljeltä suoraviivaisesti traktoriuraa pitkin eikä palata, tuomitaan hukka.
Palautuksen jälkeen hyvä jäljestys jatkuu. Muut osuudet hyvin jäljestäen. 1.
kulma joka on katko, laajalla lenkillä seuraavalle osuudelle. 2.kulma hyvin ja 3.
kulma pienellä tarkistuksella. Kaikki makaukset merkataan syömällä. Suoraan
kaadolle johon jää tutkimaan sorkkaa.

 

Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 11.05.2011 Rek. no FI33752/11
Innerstu Marta VOI 2
Almkvist Anne 38 pistettä
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Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Anne Almkvist
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
Rauhallinen lähtö. Hyvä vauhtista jäljestystä, heti alkuun määrätietoinen
poistuminen, hukka. Muuten tarkkaa mutta kerran tai pari tarkistuslenkkiä
osuutta kohden. Kulmat tarkasti.Katkokulma pääosin ihmisjälkiä pitkin. Makuut
tarkistaen, osin syöden. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Cockerspanieliuros, s. 16.12.2011 Rek. no FI13431/12
Tähtimetsä Lucas VOI 1
Konola Pertti 41 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Pertti Konola
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Retulle osoitetaan alkumakaus jota nuuhkii, siitä ohjatusti matkaan. Jäljestetään
sopivalla kävelyvauhdilla käyttäen pääasiassa maavainua. 1. osuudella
muutamia tarkistuksia molemmin puolin jälkeä. 2. osuus tarkasti, 3. osuudella
pieni tarkistus ja 4. osuudella pysähdytään tutkimaan riistan jälkiä jäljen päällä.
1.kulma joka on katko selvitetään ensin vähän suuntaa hakemalla ja lopuksi
jäljentekijöiden jalanjälkiin tukeutuen. 2. ja 3. kulma tarkasti. Makauksista 2. ja
4. pysähtyen nopeasti nuuhkaisemaan, 1. ohi ja 3. ylitetään. Kaadosta
mennään ensin ohi, mutta palataan itsenäisesti ja jäädään tutkimaan sorkkaa.

 

Labradorinnoutajanarttu, s. 15.01.2010 Rek. no FI15025/10
Strongline's Kizmit VOI 1
Pirinen Emma 41 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Emma Pirinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Reipas lähtö ja jäljestys. Kolmannen osuuden loppupuolella kaartelua osin
paluujäljelle. Kulman jälkeen vielä varmistuslenkki. Kulmilla lenkkejä,
katkokulma kahdella tarkistuksella. Makuista yksi nyökäten, yksi yli, muut
tarkasti. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Novascotiannoutajanarttu, s. 26.11.2012 Rek. no FI16088/13
Novamian Rose Moonstone VOI 1
Kivioja Anu 42 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Anu Kivioja
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Hyvä alkumakauksen tutkiminen. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa
käytetään maa- ja ilmavainua työskentelyyn. 1. osuus pientä aaltokuviota
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käyttäen jäljen tuntumassa. Osuuden makauksen osoittaa, mutta olisi saanut
olla pidempään. 1. kulma jolla katko ensin hieman oikasta palaa kuitenkin
veretyksen loppuun ja rengastaa takana kahdesti, jonka jälkeen kaartaa uudelle
osuudelle. 2.n osuus edetään aaltokuviota käyttäen ja jokusia pistoja tehden.
Loppu osuus parit rengastukset jäljen molemmin puolin,,osuuden makuun
osoittaa hyvin, 2. n kulma hieman laajalla rengastuksella. 3. osuus hyvin parin
pikku piston saattelemana 3:lle kulmalle joka tarkasti, 4. osuus myös hyvin pari
pistoa tehden. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti paljon.

 

Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 11.06.2011 Rek. no FI42225/11
Keski-Maan Yavanna VOI 1
Kuisma Inari 44 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Inari Kuisma
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 2 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Yavannalle osoitetaan alkumakaus jota nuuhkaisee, siitä ohjatusti matkaan.
Jäljestys tapahtuu sopivalle kävelyvauhdilla maavainua käyttäen, koko jälki
edetään verityksellä tehden vain pienen tarkistuksen 3:n osuuden alkupuolella.
1. kulma joka on katko, selvitetään pienellä tarkistuksella ja jäljentekijän
jalanjälkiä seuraten. Makauksista 1. nopeasti pysähtyen ja muut pysähtyen
nopeasti nuuhkaisemaan. 2. kulma pienellä tarkistuksella ja 3. kulma tarkasti.
Suoraan kaadolle, jota nuuhkaisee ja jatkaa n. metrin päähän yli pysähtyen
siihen.

 

Labradorinnoutajanarttu, s. 19.02.2012 Rek. no FI20706/12
Vimpulan Hymyhuuli VOI 1
Smeds Jenni ja Kalle Järvinen 44 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Jenni Smeds
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Rauhallinen lähtö ja jäljestys. Etenemistä häiritsi jonkin verran sienestys.
Kulmaukset tarkasti, katkokulma parilla lenkillä. Makuista ensimmäinen ja
viimeinen tarkistaen keskimmäiset yli. Kaatokäytös hyväksytty.

 

Sileäkarvainen noutajanarttu, s. 23.01.2011 Rek. no FI17858/11
Pepperment Jewell Victoria VOI 1
Ojala Lea 45 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Lea Ojala
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Taikalle osoitetaan alkumakaus jota nuuhkii tarkasti ja siitä ohjatusti matkaan.
Jäljestys tapahtuu pääasiassa maavainua käyttäen edeten reipaalla vauhdilla
välillä liiankin nopeasti. Koko jälki edetään veretyksellä tehden vain toisen
osuuden tarkastuksen sivulle. 1.kulma joka on katko selvitetään kahdella
rengastuksella, joista 2. ja 3. kulma tarkasti. 1. ja 3. makaus pysähdytään
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nuuhkimaan, mutta ei aivan riittävän pitkäksi aikaa, 2. ja 4. makaus merkataan
hyvin. Suoraan kaadolle jota jää tutkimaan

 

Cockerspanieliuros, s. 10.07.2010 Rek. no FI44004/10
Delichon Droplet VOI 1
Härkonen Kati 45 pistettä

Tuomari: Rasinpää Jyrki (990954), ohjaaja Kati Härkönen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Jukkis rauhoitetaan ja osoitetaan alkumakaus jota nuuhkii tarkasti, siitä ohjatusti
matkaan. Jäljestys tapahtuu maavainulla sopivalla kävelyvauhdilla. 1. ja 3.
osuus tarkasti verityksellä edeten. 2. ja 4. osuudella muutamia tarkistuksia
sivuille. 1.kulma joka on katko selvitetään pienin rengastuksin ja tarkastuksin,
pieni pätkä veretyksen alusta jää jäljestämättä. 2. kulma tarkasti ja 3. kulmalla
pieni tarkistus. Makauksista 3. ohitetaan aivan vierestä, muut merkataan
nuuhkimalla ja kusasemalla. Suoraan kaadolle jota jää tutkimaan.

 

Novascotiannoutajauros, s. 20.07.2007 Rek. no FIN44940/07
Redadict Ruthless Ranger VOI 1
Niemi Niina 46 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Niina Niemi
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Alkumakaus tutkitaan hyvin. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään
maa- ja ilmavainua sekaisin. 1.os. jälkitarkasti, makuun osoittaa hyvin. 1.kulma
jolla katko veretyksen lopussa kahdella laajalla rengastuksella jatko. 2.n os.
jälkitarkasti, makaukselle pysähtyy hieman hätäisesti. 2.n kulma tarkasti. 3.s os.
jälkitarkasti, makaus osoitetaan hyvin. 3.s kulma pienellä rengastuksella. 4.s os
myös jälkitarkasti. Makauksen osoittaa erittäin hyvin. Kaadolle suoraan ja se
kiinnosti paljon.

 

labradorinnoutajanarttu, s. 08.04.2009 Rek. no FI21655/09
Kotilinnun Diiva VOI 1
Välimäki Pirjo 48 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Ari Välimäki
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Alkumakaus tutkitaan hyvin. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään
pääosin maavainua. 1.os. jälkitarkasti, makuu tutkitaan hyvin. 1. kulma tarkasti.
2.n as, jälkitarkasti, makuu tutkitaan hyvin. 2.n kulma jolla katko, veretyksen
lopusta kaarroksella jäljentekijöiden jalanjälkiin ja loppu niitä pitkin jatkoon. 3.s
osuus jälkitarkasti, paitsi makuun kohdalla tuuli painaa hieman sivuun ja koira
tekee pienen rengastuksen. Palaa aivan makuun taakse, mutta ei mene sille.
3.s kulma tarkasti. 4.s osuus jälkitarkasti, makuu hyvin tutkien. Saa kaadosta
ilmavainulla hajun ja pienellä rengastuksella suoraan sille ja se kiinnosti paljon.
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Novascotiannoutajauros, s. 22.07.2007 Rek. no FIN45326/07
Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 48 pistettä

Tuomari: Sohlman Karla (990438), ohjaaja Kati Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Alkumakaus tutkitaan hyvin. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään
maa- ja ilmavainua sekaisin. 1. os. jälkitarkasti, makuu hyvin tutkien. 1. kulma
tarkasti. 2.n osuus jälkitarkasti, vain pari todella pientä pistoa jäljen jommalle
kummalle puolelle. Makuu osoitetaan hyvin, mutta olisi voinut olla pidempi. 2.n
kulma jolla katko veretyksen lopusta kahdella laajenevalla kaarroksella
sisäpuolelta jalanjälkiin ja niitä pitkin jatkoon. 3.s os. jälkitarkasti tehden parit
todella pienet pistot. 3.s kulma hieman laajalla rengastuksella mentyään ensin
sen tarkasti, 4.s osuus jälkitarkasti, osuuden makuu tutkitaan hyvin. Kaadolle
suoraan ja se kiinnosti.

 

Labradorinnoutajauros, s. 18.03.2014 Rek. no FI24485/14
Mocnys Livin' Legend VOI 1
Tiihonen Matti 48 pistettä

Tuomari: Palonen Hannu (415563), ohjaaja Matti Tiihonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Rauhoitettu lähtö. Sopivavauhtista jäljestystä. Kulmauksilla pienet lenkit.
Katkokulma ihmisjälkiä pitkin.Kaikki makuut tarkistaen. Kaatokäytös hyväksytty.

 


