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Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Savolainen-Pulli Satu (861123)
Helle Riitta (368534)
Rummukainen Heli (793313)
Luukkonen Tuula (795029)

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Jälkimaastot olivat Kyttäpojat ry:n sekä Lassilan
Erä ry:n, tukikohtana oli Kyttäpojat ry:n maja. Ylituomarina oli Satu Savolainen-Pulli (Vantaa). Hän arvoteli
koirat jäljillä VOI 6-10. Toisena tuomarina oli Riitta Helle (Kotka) arvostellen koirat jäljillä AVO 1-5.
Vastaavana koetoimitsijan oli Heli Rummukainen (Imatra), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään
hyvin. Maasto oli koemaastoon sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne olivat
riittävän hyvin piilomerkatut. Sää oli aamulla puolipilvinen ja iltapäivällä aurinkoinen. Oppaiden työskentely oli
erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja hirven sorkkia. Riistahavantoina oli metsäkanalintu ja
hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksytysti. Koe päättyyi

AVO-koirat
Englanninspringerspanielinarttu, s. 15.07.2007

Rek. no FI43673/07

Ancer´s Just You Wait

AVO 0

Oinonen Marjut
0 pistettä
Tuomari: Helle Riitta (368534), ohjaaja Marjut Oinonen
Koiralle osoitetaan alkumakuu, mikä tutkitaan ja ohjaten matkaan. Jälkeä edetään reilut 50 metriä kun
poistutaan jäljeltä omille poluille. Kehoituksetkaan eivät auta ja 1. hukka. Uusi alku. Kuljetaan jokunen
kymmenen metriä ja taas poistutaan määrätietoisesti jäljen sivulle ja aina omille poluille. Uusi startti ja matka
jatkuu lähes kulmalle, noin viisikymmentä metriä ennen kulmaa lähdetään jäljen sivulle kulkemaan ja
ajaudutaan kulman ohi ja kauas kulman taakse, 3. hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle joka
kiinnosti kovin. Tänään kaikki muu kiinnosti enemmän kuin itse verijälki.

Cockerspanieliuros, s. 08.11.2013

Rek. no FI10473/14

Triplet Finlandia

AVO 3
24 pistettä

Hotti Mari Suikkanen Jesse
Tuomari: Helle Riitta (368534), ohjaaja Jesse Suikkanen

Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta. Makuu tutkitaan yhdessä ja sitten valjaista ohjaten matkaan. Jälkeä
edetään maa- ja ilmavainulla jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin. 1. osuudella tarkistetaan parit linnun
tuoksut mutta palataan takaisin. Yhdet sorkan jälkien tarkistelut vaativat napakan kehoituksen. 1:lle kulmalle
suoraan mikä osoitetaan nopealla pysähdyksellä. Kulman tausta tarkastaen seuraavalle osuudelle. Vähän

ennen 2. osuuden puoliväliä löydetään pienet sorkan jäljet mitkä viekoittavat pienen jäljestäjän väärälle
polulle, 1. hukka. Uusi alku vähän matkan päästä. Edetään hyvin jonkin matkaa, mutta sitten ne mokomat
sorkan jäljet jäivät vaivaamaan, 2. hukka. Uusi alku. Kulmalle suoraan makuu vauhdista napaten pikaisesti,
kulman takaa laajahkolla lenkillä viimeiselle osuudelle. Viimeinen osuus hyvää jälkityötä. Kaadolle suoraan,
mikä kiinnosti kovin. Tänään harmittavat sorkanjäljet sotkivat muutoin hyvän jälkityön.

Englanninspringerspanielinarttu, s. 27.03.2015

Rek. no FI26627/15

Wildomar´s Question Of Trust

AVO 2

Luukkonen Tuula Rummukainen Heli
30 pistettä
Tuomari: Helle Riitta (368534), ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta. Sitten tutkitaan makuu ja lyhyellä kannustaen matkaan. Jälkeä
edetään maa- ja ilmavainua käyttäen jäljellä tai sen sivulla ja välillä aaltoillen. 1. osuus hyvin kulmalle,
koukaten hiukan sivusta jäljen keskeltä, makuu hyvin merkaten. 2:lle osuudelle vain pienellä
sivukoukkaisulla. Osuuden alku hyvin, mutta sitten tehdään useita laajoja lenkkejä jäljen sivuille ja yksi niistä
lähes hukan rajoilla. Vähän ennen kulmaa aloitetaan myös sammalikossa piehtaroiminen useampaan
otteeseen. Kulma oikaistaan reilusti sisäkautta ja makuu jää merkkaamatta. Pian 2. kulman jälkeen jälleen
jäljen sivulle piehtaroimaan, istuskelemaan ja ihmettelemään. 1. hukka. Uusi alku ja loppuosuus hyvin lähes
kaadolle, josta ajaudutaan jäljen sivulle, mutta tuuli tuo tuoksun kaadosta jolle sivusta, kiinnosti ja haisteltiin.
Tänään pienoinen motivaation puutos vaivasi työskentelyä.

karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 11.01.2015

Rek. no FI16104/15

Tappijalan Hurmuri

AVO 2
34 pistettä

Houni Maiju
Tuomari: Helle Riitta (368534), ohjaaja Maiju Houni

Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakuu jota tutkitaan, ja sitten lyhyellä liinalla ohjaten matkaan. Matkaa taitetaan
pääosin ilmavainulla, välillä maavainulla tarkentaen reipasta kävelyvauhtia. 1. osuus hyvin, vain pienet
vilvoittelut ojassa jäljen jatko merkaten. 1. kulma kulman mukaisesti, makuu nopealla pysähdyksellä
osoittaen. 2:lla osuudella vilvoitellaan jälleen hetki ojassa, mutta jatketaan matkaa. Pian ojan jälkeen löytyy
joko supin tai ketun jätökset, ja niiden jättäjän jäljet johdattelevat koiruuden väärille teille aina 1.seen
hukkaan asti. Uusi alku vähän matkan päästä. Loppuosuudella pari pientä pistoa jäljen sivulle ja yhdet
autuaalliset piehtaroinnit jätöskasassa, onneksi kuivat. 2:lle kulmalle suoraan, makuu nopealla pysähdyksellä
osoittaen ja kulma takakautta lenkillä kaartaen 3:lle osuudelle. Viimeisellä osuudella vain pari aivan pientä
pyörähdystä jäljen sivuille. Kaadolle suoraan, mikä kiinnosti kovasti. Hieno suoritus mitä harmittavasti hiukan
himmentää se yksi harmittava hukka.

Cockerspanielinarttu, s. 21.07.2014

Rek. no FI43429/14

Ancer´s Victoria´s Secret

AVO 1
45 pistettä

Räsänen Noora

Tuomari: Helle Riitta (368534), ohjaaja Noora Räsänen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakuu, mikä tutkitaan, ja sitten rauhallisesti ohjaten matkaan. Työtä tehdään maa- ja
ilmavainulla jäljellä tai aaltoillen sen molemmin puolin. 1. osuus hyvin, 2:lla osuudella kaksi tarkistuslenkkiä
jäljen sivulla, 3:lla yksi pieni, ja yhden vesiojan ylitys ensin vähän mietityttää vaikka suunta on kyllä selvillä.
Kaadolle hiukan sivusta koukaten. Se haistellaan huolellisesti ja jäädään vierelle. 1. kulmalle suoraan makuu
hyvin merkaten. Kulman tausta tarkistetaan noin liinan mittaisella pyörähdyksellä. Hetkeksi meinataan jäädä
heinää syömään, mutta ohjaajan oikea-aikainen kehoitus saa työskentelyn jatkumaan. 2. kulma kulman
mukaisesti ja makuu merkataan nopeasti pysähtymällä ja haistelemalla. Hyvä, reipas suoritus.

VOI-koirat
Cockerspanieliuros, s. 26.02.2012

Rek. no FI21964/12

Davico Wizard Whistler

VOI 0

Helle Riitta
0 pistettä
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Lasse Pienmunne
Ohjattu lähtö. Poika jäljestää mukavaa kävelyvauhtia tehden runsaasti tarkistuksia jäljen sivuun koko jäljen
ajan. 1. kulma tarkastamalla, 2:lla kulmalla oleva katko ensin rengastaen ja sitten ihmisjälkiin tukeutuen
seuraavalle osuudelle ja 3. kulma ulkokautta. Makauksista Poika merkkaa kaksi. Kolmannella osuudella
Poika poistuu jäljeltä määrätietoisesti. Hukka. Neljännen osuuden alussa tuomari keskeyttää kokeen kun
aikaa on kulunut jo 48 min. Ajoittain Poika vilautteli jäljestäjän taitojaan, mutta tänään metsässä oli verijälkeä
kiinnostavampia hajuja.

Cockerspanielinarttu, s. 31.05.2013

Rek. no FI36127/13

Dazzlingtails Footprint Fairytale

VOI 2

Inkinen Satu
38 pistettä
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Satu Inkinen
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)
4 pistettä
Ohjattu lähtö. Ensimmäinen osuus melko suoraviivaista jäljestystä mutta tarkistuslenkit jäljen päällä ja sen
välittömässä läheisyydessä lisääntyvät jäljen loppua kohden. Kolmannella osuudella kahden ojan ylitys
tuottaa paljon pään vaivaa ja tarvitaan kehotuksia, jotta ojista selvitään. Makauksista merkataan kaksi
erinomaisesti ja kaksi hieman nopeasti. 1. kulmalla oleva katko ratkeaa rengastamalla ja muut kulmat
pienellä ylityksellä ja rengastaen. Kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti. Palkintosijaa laskee tänään
runsaiden tarkistusten ja ojalla empimisten lisäksi maksimijäljestysajan ylitys.

Englanninspringerspanieliuros, s. 21.02.2009

Rek. no FI19292/09

Ancer´s Othello

VOI 1
43 pistettä

Paunonen Marko
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Assi Turkki

Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö. Jasu jäljestää mukavaa kävelyvauhtia joko jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä.
Makauksista Jasu merkkaa yhden, muut ohitetaan. 1. kulma renkaalla, 2. kulma ulkokautta kaartaen ja 3.
kulmalla oleva katko ratkeaa rengastaen. Kaadolle tullaan suoraan ja koira jää sitä nuuhkimaan.

Novascotiannoutajanarttu, s. 20.01.2014

Rek. no FI17582/14

Middle Island´s Cheery Combo

VOI 1
43 pistettä

Saimanen Eija ja Iina
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Eija Saimanen

Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Ohjaaja ja koira tutkivat yhdessä lähtömakauksen, josta ohjattuna jäljelle. Lakka jäljestää rauhallista
kävelyvauhtia tehden kaikilla osuuksilla pienempiä ja isompia tarkistuksia jäljen sivuun. Lakka merkkaa
makauksista kaksi erinomaisesti ja kaksi hyvin. 1. kulma pienellä lenkillä, toisella kulmalla oleva katko
ratkeaa laajoilla lenkeillä ja tarvitaan ohjaajan kehotus, jotta veretyksen jatko löytyy. Kolmas kulma
ulkokautta kiertäen. Kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti.

Cockerspanielinarttu, s. 08.09.2013

Rek. no FI49990/13

Delichon Flying Adder

VOI 1

Härkönen Kati
46 pistettä
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Kati Härkönen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjattu lähtö. Sirri jäljestää mukavaa kävelyvauhtia jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. 1.
osuudella tehdään yksi tarkastuslenkki ja 3. makaus ohitetaan tarkastuslenkillä. Muut makaukset Sirri
merkkaa erinomaisesti. 1. kulmalla oleva katko ratkeaa usealla hakukierroksella. Toinen kulma ensin lenkillä
ulkokautta takaisin edelliselle osuudelle ja sitten jäljen mukaisesti. Kolmas kulma kaarroksella ulkokautta.
Kaadolle tullaan suoraan ja Sirri jää makaamaan sen viereen.

