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

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Venäläinen Seppo (885683)
Hynninen Jarno (366002)
Luukkonen Tuula (795029)
Luukkonen Tuula (795029)
Rummukainen Heli

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä toimi Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Jälkimaastot olivat Kyttäpojat ry:n, Lassilan
Erä ry:n ja Pohjois-Kulman Erä ry:n metsästysmaastoja. Tukikohtana oli Kyttäpojat ry:n maja. Ylituomarina
toimi Seppo Venäläinen (Haapakoski). Hän arvoteli koirat jäljillä AVO 1-2 ja VOI 7-10. Toisena tuomarina oli
Jarno Hynninen (Emäsalo) arvostellen koirat jäljillä AVO 3-6 ja VOI 11-12. Vastaavan koetoimitsijan virkaa
toimitti Tuula Luukkonen (Imatra), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään hyvin. Maastot olivat
koemaastoiksi sopivia ja jäljet hyvin sijoitettuja. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne olivat riittävän hyvin
piilomerkatut. Sää oli 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. 27.03.2015

Rek. no FI26627/15

Wildomar´s Question Of Trust

AVO 0

Luukkonen Tuula Rummukainen Heli
0 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Heli Rummukainen
Lähtömakaus tutkien ja ohjatusti jäljelle. 1. osuuden alku hyvin, puolessa välissä lenkkejä riistan hajujen
perässä, ennen kulmaa pois jäljeltä hukkaan saakka. Loppuosuus hyvin, makaus merkaten, kulma tarkasti.
2. osuuden alussa pois jäljeltä, hukka. Palautuksen jälkeen homma ei etene ja tuomari keskeyttää kokeen.

Sileäkarvainen noutajauros, s. 25.04.2016

Rek. no FI30558/16

Metsävirran Silver Foxglove

AVO 0

Hulkkonen Anu Pulkkinen Arttu
0 pistettä
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Anu Hulkkonen
Ohjattu alku, makauksen nuuhkiminen. Leevi melkein päättää lähteä alun ohjatun osuuden jälkeen hommiin,
mutta jää pyörimään turpeisiin toviksi. Kehoituksin aloittaa. 1. osuus jäljen päällä mutkitellen kulmalle, joka
selviää isolla lenkillä taakse. Sen jälkeen lenkit sivuille ja veden etsiminen ja muiden jälkien tutkiminen vievät
kolmasti pois jäljeltä, eikä Leevi löydä takaisin ja seurauksena kolme hukkaa. Tuomari keskeyttää.
Makaukset koira osoitti hyvin, 2. kulma mennään suoraan, eikä selviä. Puoleen väliin jäljestys verijäljellä oli
ok, sitten muut jäljet/asiat veivät verijäljestä voiton.

Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 18.05.2016

Rek. no FI32505/16

Festuca Knautia

AVO 0
0 pistettä

Höglund Mari

Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Pekka Höglund
Tintti ohjataan alkuun ja makuu nuuhkitaan muutamaan kertaan. Ohjatusti jäljestykseen. Pian muut jäljet
houkuttavat poistumaan verijäljeltä, hukka. Uusi alku, mutta Tintti alkaa pyöriä jäljen sivulla, ja lähtee sitten
palaamaan, hukka. Taas yritetään, mutta nyt ei enää kiinnosta mikään jälki, hukka ja tuomari keskeyttää
koesuorituksen. Verijälki ei kerta kaikkiaan tänään houkuttanut etenemään metsässä.

Sileäkarvainen noutajauros, s. 01.03.2014

Rek. no FI22543/14

Korven Akan Hemuli

AVO 2

Hulkkonen Anu Pulkkinen Arttu
38 pistettä
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Arttu Pulkkinen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Heka 1. kokeessaan. Ohjattu alku ja makauksen nuuhkiminen. Jäljestämisvauhti on reipas, mutta jarrutettu
sopivaksi. Jäljestämistyyli on välillä jäljellä, välillä isolla lenkillä jäljen sivulla. Suunnantarkastuslenkkejä on
paljon ja ne ovat isoja. Jäljen suuntaisesti kuitenkin edetään ja sorkalle löydetään tällaiselta lenkiltä. Sorkka
tutkittiin. Makaukset eivät kiinnostaneet. 1. kulma oikaistiin, 2. kaarrettiin isosti takaa, mutta ne selvisivät
kuitenkin. Eli isompia virheitä ei tehty, paljon etenevyyttä haittaavia varmisteluja kylläkin. Hyvä avaus
koejäljille.

Karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 30.06.2013

Rek. no FI41389/13

Peltolammen Pepsicola

AVO 2
39 pistettä

Toikka Toni
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Toni Toikka

Jäljestämishalukkuus
(6)
3 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakauksen nuuhkiminen ja Urho 1. koejäljestykseensä. Vauhti on sopivaa jäljestämisvauhtia ja hyvin
etenevää. 1. ja 2. osuus mennään tarkasti jäljellä, mutta 2. osuudella vainu linnuista vie pois jäljeltä ja
lintujen perään. Hukka. Jatketaan pienen takeltelun jälkeen verijäljellä sorkalle saakka, sorkka kiinnosti.
Kulmista 1. selviää kaartamalla takaa, 2. kääntymällä. Makaukset osoitetaan hyvin. Tarkka ja varma
jäljestäjä, joka kerran eksyi riistan perään.

Cockerspanielinarttu, s. 21.07.2014

Rek. no FI43429/14

Ancer´s Victoria´s Secret

AVO 1

Räsänen Noora
47 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Noora Räsänen
Jäljestämishalukkuus
Jäljestämisvarmuus
Työskentelyn etenevyys
Lähtö, kulmat, makaukset
Käyttäytyminen kaadolla
Yleisvaikutelma

(6)
(12)
(10)
(14)
(3)
(5)

6 pistettä
11 pistettä
9 pistettä
14 pistettä
2 pistettä
5 pistettä

Lähtömakaus tutkien ja ohjatusti jäljelle. 1. osuuden alku tarkasti, puolessa välissä pyörimistä jäljen sivussa
pariin kertaan, sitten loppu jälki tarkasti. Makaukset merkataan pysähtymällä. 1. kulma tarkasti, 2.
tarkastuspistolla, kaadon nuuhkii tarkasti ja poistuu. Saisi olla sorkasta kiinnostuneempi.

VOI-koirat
Suomenajokoiranarttu, s. 15.06.2012

Rek. no FI43506/12

Ruunajoen Myrtti

VOI 0
0 pistettä

Suikkanen Jesse
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Jesse Suikkanen
Alkumakaus näytetään ja nuuhkaistaan. Myrtin jäljestämisvauhti on rauhallinen, suuntaa koira hakee jäljen
molemmin puolin kaartelemalla. Jälkeä seurataan kuitenkin hyvin ensimmäiselle kulmalle, eli katkokulmalle
saakka. Kulmasta yli ja pitkälle etsimään muita jälkiä. Hukka. Toisella osuudella Myrtti hakee pääsääntöisesti
muita jälkiä, verijälki ei kiinnosta ja tulee vielä 2 x hukka. Tuomari keskeyttää. Makauksista koira käy
merkkaamassa toisen. Verijälki kiinnosti siis tänään tuon yhden osuuden verran.

Fieldspanielinarttu, s. 27.02.2013

Rek. no FI19745/13

Noblefield´s Be-Pop-A-Lula

VOI 3

Aarnio Anna-Leena
28 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Anna-Leena Aarnio
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
4 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Lähtömakaus: tukien ja innostaen jäljelle. 1. osuuden alussa polulle ja hukkaan saakka, uusi alku ja tarkasti
loppuun asti koko jälki. Makaukset ei tänään kiinnosta. 1. kulma hakien, 2. oikaistaan ja laajasti hakien ja 3.,
jolla katko, kuljetaan veretys loppuun ja laajasti hakien katko selviää. Kaadon nuuhkii ja poistuu. Voisi olla
kaadosta kiinnostuneempi. Tänään makauksien merkkaamattomuus ja laaja kulma työskentely pudottavat
pisteitä.

Englanninspringerspanieliuros, s. 29.11.2014

Rek. no FI12132/15

Lo´cust Dreams Are Wild

VOI 2

Piirainen Päivi
35 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Päivi Piirainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
7 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtömakaus yli ja hätäisesti jäljelle. 1. osuus tarkasti, lintujen lähtö ei häiritse paljon, tiukka kielto ja homma
jatkuu. 2. osuus tarkasti, 3. osuuden alku tarkasti, ennen kulmaa hajujen perässä hukkaan saakka. 4. osuus
tarkasti. Makauksista merkkaa :nnen, muut yli. 1. ja 3. kulma tarkasti, ja 2. jolla katko, kuljetaan veretys
loppuun ja lenkillä uudelle osuudelle. Kaadon nuuhkii ja jää paikoilleen.

Englanninspringerspanieliuros, s. 21.02.2009

Rek. no FI19292/09

Ancer´s Othello

VOI 2

Paunonen Marko
37 pistettä
Tuomari: Hynninen Jarno (366002), ohjaaja Marko Paunonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
12 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Alkumakaus näytetään ja Jasu nuuhkaisee sen. Ripeästi vauhtiin, jarruttaminen auttaa ja eteneminen
tasaantuu reippaaksi ja hyvin eteneväksi jäljestysvauhdiksi. Osuudet koira etenee jäljen päällä mutkitellen,
silloin tällöin suuntaa tarkastellen. Yksi poistuminen muille jäljille 1. osuudella tuo hukan. Muuten verijälki
kiinnosti sorkalle saakka, sorkka kiinnosti myös. Makauksista Jasu osoitti kolme, kulmat selvisivät kauniiden
ympyröiden avulla rengastaen. Hyvä suoritus, ainoa virhe oli yksi poistuminen verijäljeltä.

Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 28.05.2016

Rek. no FI37652/16

Entice Mini Honeybun

VOI 2

Rummukainen Heli
39 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Lähtömakaus tutkien ja ohjataan jäljelle. Daisy jäljestää koko jäljen tarkasti, ennen kaatoa jäljen sivuun
hajujen perässä hukkaan saakka, loppu pätkä sorkalle suoraan jonka nuuhkii ja jää sille. Kulmat tarkasti,
katko erinomaisesti. Makauksista merkataan 1. ja 4., muut yli

Labradorinnoutajanarttu, s. 08.10.2012

Rek. no FI54946/12

Läppiksen Clara Löwenbra

VOI 1

Rajala-Häkkinen Hanna
45 pistettä
Tuomari: Venäläinen Seppo (885683), ohjaaja Hanna Rajala-Häkkinen
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
Lähtömakaus tutkitaan ja jarruttaen jäljelle. Ronja jäljestää tarkasti koko jäljen, tehden muutamia
tarkastuslenkkejä. Makauksista merkkaa 1., 2. ja 4:s ja 3. yli nuuhkaisten. 1. kulma jolla katko, kuljetaan
veretys loppuun ja laajasti hakien katko selviää, muut kulmat tarkasti. Kaadon nuuhkii ja jää sille.

