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MEJÄ-kokeen tulokset
 23.09.2018 Tammela

 Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä: Labradorinnoutajakerho ry
Kokeen ylituomari: Kemppainen Pasi (937592)
Muut tuomarit: Savolainen-Pulli Satu (861123)
Kokeen vastaava
toimitsija:

Kairenius Piia (845601)

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

Ylituomarin kertomus

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen Suomen mestaruuskilpailun finaalin järjestäjänä toimi
Labradorinnoutajakerho ry. Finaalin maastot olivat Uponorin Hirvimiehiltä ja Forssan
metsästysseura ry:ltä , tukikohtana toimi Mustialan koulutila Tammelassa.

 Ylituomarina oli Pasi Kemppainen Porvoosta arvostellen koirat VOI 1 - 7.
 Vastaavana koetoimitsijana oli Piia Kairenius Tammelan Susikkaasta, joka koetoimikuntineen

selviytyi tehtävästään erinomaisesti. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu.
Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli erinomaisesti piilomerkatut.

 Sää oli syksyisen pilvipoutainen. Riistahavaintoja ei tehty, mutta maastossa oli runsaasti
hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.

 Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin pakasteesta koeaamuksi sulatettuja
hirven sorkkia. 

 Kaikki koirat läpäisivät haulikolla ammutun laukauksensietotestin.
 Suomen mestaruuskilpailun tittelin JM-18 sai Satakunnan kennelpiirin edustaja Kotilinnun

Diiva, toiseksi tuli Keski-Suomen kennelpiiri Tollerbay Banjo Accord, kolmanneksi Lapin
kennelpiiri Redadict Ruthless Ranger, neljänneksiSalpausselän kennelpiiri Pepperment Jewell
Victoria, viidenneksi Helsingin seudun kennelpiirin Delichon Droplet, kuudenneksi Suur-Savon
kennelpiiri Mocnys Livin´Legend ja seitsemänneksi viimevuoden jälkimestari 2017 Jenzkun
Hemuli .

 Koe päättyi kello

 

VOI-koirat

Labradorinnoutajauros, s. 29.10.2010 Rek. no FI59981/10
Jenzkun Hemuli VOI 0
Sillman-Tiihonen Kirsi 0 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Matti Tiihonen
Koira kutsutaan alun tutkintaan ja ohjataan hyvin jäljelle. Pääosin maavainuinen
koira etenee miellyttävää kävelyvauhtia jälkiuralla 1. osuuden mutta makuu
ohittuu. 1. kulman katkolla haku veren lopusta törmää peurauraan jota tutkitaan
hukkaan saakka. Uusi alku 2. osuudelta, mutta hieman ennen makuuta
uudelleen peuran hakuun, 2. hukka. Palautus ja hyvä makuun osoitus ja tarkkaa
työtä kulmalle joka jäljen mukaisesti, 3. osuus hyvää työtä, makuu osoittaen
mutta juuri ennen kulmaa riista viekottaa 3. hukkaan ja tuomari keskeyttää
kokeen. Harjoitellen kaadolle joka omittiin antaumuksella. Osaava jälkikoira,
mutta tänään tuoreet riistan tuoksut veivät voiton verijäljestä.

 

Labradorinnoutajauros, s. 18.03.2014 Rek. no FI24485/14
Mocnys Livin' Legend VOI 3
Tiihonen Matti 27 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Matti Tiihonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
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   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
Koira kutsutaan tarkkaan alun tutkintaan ja ohjataan hyvin jälkityöhön. Pääosin
maavainuinen koira etenee maastoon sopivaa vauhtia 1. osuuden alussa pienet
riistantarkistukset tehden, mutta sen jälkeen edetään veriuralla lukuun ottamatta
kolmannen osuuden loppupuolta, jossa poistutaan kaksi kertaa sorkanjäljille
hukkien arvoisesti. Kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden. 1. kulman katko
selviää nopeasti veren lopusta verittäjien jälkiä, normikulmat jäljen mukaisesti.
Makuista osoittaa hyvin kolme ensimmäistä viimeisen aavistuksen hätäisesti.
Osaava jäljestäjä jota riistavietti tänään koetteli.

 

Cockerspanieliuros, s. 10.07.2010 Rek. no FI44004/10
Delichon Droplet VOI 1
Härkonen Kati 47 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Kati Härkönen
   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
Tarkka alun tutkinta ja lyhyellä narulla jäljelle. Maavainuinen koira etenee
maastoon sopivaa kävelyvauhtia ilman mainittavia poikkeamia veriuralla.
Kaadolle suoraan siitä kiinnostuen. Makuista osoittaa kolme hyvin mutta toisen
osuuden makuun ohittaa risukasan kierron jälkeen. 1. kulma jäljen mukaisesti,
2. kulman katko selviää veren lopusta laajenevalla haulla. 3. kulma pienellä
tarkistuspyörähdyksellä. Erinomainen jälkipari

 

Sileäkarvainen noutajanarttu, s. 23.01.2011 Rek. no FI17858/11
Pepperment Jewell Victoria VOI 1
Ojala Lea 47 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Lea Ojala
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Koira istuu odottamaan, kutsusta makuun tutkintaan ja liikkeelle, mutta muut
tuoksut tuntuvat viekoittavan ja ohjaaja uusii startin ja nyt tehtävä on selvä ja
alkaa ripeää kävelyvauhtia etenevä työ jälkiuralla maavainua käyttäen. Ajoittain
koira pysähtyy tuulen haisteluun ja spurttaa sitten työhön. Kaadolle suoraan se
omien. Makuista osoittaa kaikki, mutta toisen hieman hätäisesti. 1. kulman katko
selviää veren lopusta heti tekijöiden jälkien avulla, toinen kulma narun mitan
pyörähdyksellä ja kolmas jäljen mukaisesti. Erinomainen täysin itsenäinen mutta
hieman liian vauhdikas jäljestäjä.

 

Novascotiannoutajauros, s. 20.07.2007 Rek. no FIN44940/07
Redadict Ruthless Ranger VOI 1
Niemi Niina 48 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Niina Niemi
   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
Alku tutkitaan tarkasti ja koira ohjataan hyvin jäljelle. Pääosin maavainuinen
koira etenee maastoon sopivaa vauhtia jälkiuralla, matkan aikana vain pari
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narun mittaista pyörähdystä. Kaadolle suoraan, se suuhun poimien. 1. ja 2.
kulma alle narun mitan kaarrolla. 3. kulma katkoineen selviää nopeasti veren
lopusta hakien ja lopuksi jäljen tekijöiden jälkiä seuraten. Makuista osoittaa
hyvin ensimmäisen, kolmannen ja viimeisen, mutta toisen aavistuksen
pikaisesti. Erinomainen täysin itsenäinen jälkityö.

 

Novascotiannoutajauros, s. 22.07.2007 Rek. no FIN45326/07
Tollerbay Banjo Accord VOI 1
Koto Kati 49 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Kati Koto
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Innokas koira rauhoitetaan alun tutkintaan ja ohjataan hvyin jäljelle.
Maavainuinen koira etenee rauhallista kävelyvauhtia jälkiuralla ilman mainittavia
poikkeamia ja osoittaa hyvin kaikki makuut. Kaadolle suoraan se kannettavaksi
kopaten. 1. kulman katko selviää veren lopusta laajenevin lenkein, 2. kulma
jäljen mukaisesti. 3. kulmalla aavistus oikaisua, paluu kulmalle ja pieni
tarkistuspyörähdys. Erinomainen, itsenäinen jäljestäjä.

 

labradorinnoutajanarttu, s. 08.04.2009 Rek. no FI21655/09
Kotilinnun Diiva VOI 1
Välimäki Pirjo 50 pistettä

Tuomari: Kemppainen Pasi (937592), ohjaaja Ari Välimäki
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Alku tutkitaan tarkoin ohjaajan kanssa ja sitten ohjattuna jälkityöhön. Ohjaajan
ansiosta maavainuisen koiran vauhti pysyy miellyttävänä kävelyvauhtina. Kaikki
osuudet edetään jälkiuran päällä ja kaikki makuut osoitetaan hyvin. Kaadolle
suoraa se omien. 1. kulman katkolla veren lopusta jatkoon tekijöiden jälkiä ja
normikulmat jäljen mukaisesti. Erinomainen täysin työlleen omistautuva
jälkikoira.

 


