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

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry
Myllynen Mari (961589)
Pekkarinen Esa (717282)
Piironen Petri (4196385)
Hotti Mari (862929)
Tuula Ensala

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Jälkimaastot olivat Joutsenon metsästäjien ja
Kari Ravattisen, tukikohtana oli Joutsenon metsästäjien maja.
Ylituomarina oli Mari Myllynen (NEUVOTON). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1 - 4 ja VOI 9 - 10.
Toisena tuomarina oli Esa Pekkarinen (RUOTSINPYHTÄÄ) arvostellen koirat jäljillä AVO 5 - 8 ja VOI 11 12.
Vastaavana koetoimitsijana oli Petri Piironen (LAPPEENRANTA), joka koetoimikuntineen selviytyi
tehtävästään hyvin. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja
ne oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Sää oli pilvipoutainen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreena pakastettuja hirvensorkkia.
Riistahavaintoina metsäkanalintuja, sorsalintuja, hirvieläinten jätöksiä ja jälkiä ja villisikojen kuopimia.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Koe päättyi kello

AVO-koirat
Cockerspanieliuros, s. 21.05.2013

Rek. no FI35380/13

Dazzlingtails Extra Special

AVO 0
0 pistettä

Anonen Piia
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Pia Anonen
Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta hyvin ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon
sopivalla vauhdilla. 1.osuus mallikasta jäljestystä. 1. makaus koiran mitalla ohi kauas kulman taakse - 1.
hukka. Uusi alku 2. osuudelta. Jäljestys muuttuu levottomaksi, lopulta poistutaan jäljeltä. - 2. hukka. Uusi
alku, koira poistuu jälleen jäljeltä, palaten, mutta ottaa paluujäljen -3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen.
Harjoitellen kaadolle. Tänään kiinnostivat metsän muut tuoksut verijälkeä enemmän. 1. osuuden hieno
työskentely osoittaa, että koira kyllä osaa, lisää vain harjoitusta riistarikkaassa maastossa niin alkaa tulosta
syntymään.

Cockerspanielinarttu, s. 15.03.2015

Rek. no FI25180/16

Shavian Carpe Diem Baby

AVO 0

Hotti Mari ja Räsänen Noora
0 pistettä
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Noora Räsänen
Koira tutkii alkumakauksen tarkasti. Alkaa hyvin rauhallinen, ympäristöä tarkasteleva jäljestys kun nuorella
ensikertalaisella koiralla riittää metsässä ihmeteltävää. Koira hakee runsaasti tukea ohjaajastaan ja jäljestys
etenee kehoituksien voimalla. Koiran työskentely lopahtaa kokonaan kolmesti, joista hukat jo ensimmäisellä
osuudella. Ja kokeen keskeytys. Jäljestämistä jatketaan kuitenkin harjoitellen kaadolle asti, joka kiinnostaa
koiraa. Nuori hyvin lupaava koira, joka kaipaa vain aikaa ja kokemusta.

Fieldspanielinarttu, s. 17.03.2016

Rek. no FI22944/16

Noblefield´s Earth Laughs In Flowers

AVO 0

Aarnio Anna-Leena ja Vaskelainen Tiia
0 pistettä
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Anna-Leena Aarnio
Alkumakuu tutkitaan, alkaa innokas pääosin maavainuinen jälkeä pitkin etenevä jäljestys. Edetään tarkasti jo
lähelle kulmaa kun koira määrätietoisesti vaihtaa jäljestyksen sorkan jälkiin, joita seuraa hukkaan asti. Kulma
tarkasti, makuun nopea osoitus. Edetään toisen osuuden puoleenväliin kun tulee toinen poistuminen ja siitä
hukka. Uusi alku ja taas hyvää jäljestystä kulmalle, jossa makuu osoitetaan myös nopeasti. Kolmatta osuutta
ei edetä kauaa ennen kolmatta poistumista ja hukkaa, jolloin tuomari keskeyttää kokeen. Innokkaasti
harjoitellen kaadolle, joka kiinnostaa. Intoa on, kunhan kokemuksen myötä se kohdistetaan oikein.

Cockerspanielinarttu, s. 21.07.2014

Rek. no FI43429/14

Ancer´s Victoria´s Secret

AVO 2

Räsänen Noora
33 pistettä
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Noora Räsänen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koira aloittaa alkumakuun tutkittuaan, hiukan yli-innokkaan pääosin ilmavainuisen jäljestyksen.
Ensimmäisellä osuudella suurehko tarkistus sivuun, josta kuitenkin palaa omatoimisesti. Loppuosuus
aaltoilevaa jäljestystä. Kulmalla makuu osoitetaan, mutta sitten suuntaa haetaan kulman ulkopuolelta ja
pikkuhiljaa ajaudutaan sivuun aina hukkaan asti. Toinen osuus tarkasti, kulma takapistolla. Makuu
osoitetaan. Jäljestys paranee loppua kohden. Tullaan kaadolle, jota jäädään tutkimaan. Tänään kesti hetken
päästä juonesta kiinni. Mutta sitten erinomaista jälkityötä.

Espanjanvesikoiranarttu, s. 02.11.2011

Rek. no FI59816/11

Santran Quickstep Queen

AVO 2

Tulonen-Tapio Johanna
35 pistettä
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Johanna Tulonen-Tapio
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
6 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
5 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus josta ohjattuna pääosin ilmavainuiseen reipasvauhtiseen jäljestykseen. 1
osuudella jäljestys hyvin levotonta, lopulta villisikojen kaivuut sekoittavat jäljestyksen ja vievät aina hukkaan
saakka. Uusi alku, pyöritellen 1. kulmamakuulle jonka merkkaa, kulma hyvin. 2. osuus ilmavainulla jäljen
sivussa. 2. makaus merkaten, kulma tarkasti. 3. osuus jäljen päällä. Kaadolle sivusta sen kaukaa haistaen ja
se kiinnosti. Pisteisiin vaikuttaa tänään 1.hukka ja 1.osuuden haparointi. Loppua kohden hienosti paraneva
jälkityö.

Cockerspanieliuros, s. 12.06.2014

Rek. no FI37913/14

Dazzlingtails Great Expectations

AVO 1
45 pistettä

Hotti Mari Anonen Piia

Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Pia Anonen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koiralle osoitetaan alkumakaus, josta hyvinohjattuna reipasvauhtiseen ilma- ja maavainuiseen jäljestykseen.
Osuudet kuljetaan aaltoillen jäljen molemminpuolin, tehden muutamia tarkistusrengastuksia. Molemmat
makaukset hyvin merkaten. Molemmat kulmat teettävät työtä, mutta selviten. Kaadolle suoraan ja se
kiinnosti. Pisteisiin vaikuttaa tarkistelut ja hieman työläät kulmat. Erinomainen äänetön suoritus koirakolta.

Cockerspanielinarttu, s. 19.02.2015

Rek. no FI20973/15

Dazzlingtails Hotti Hotimpi Hottis

AVO 1

Hotti Mari Piironen Petri
46 pistettä
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Petri Piironen
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
Koira tutkii alkumakuun ja aloittaa rauhallisen ja harkitsevan jäljestyksen joka pääosin maavainuisena etenee
hyvin jälkeä pitkin. 1. osuudella pari narunmittaista tarkistusta. Kulma tarkasti, makuu osoitetaan hiukan
turhan nopeasti. Toinen osuus myös hyvin, makuu osoitetaan ja suunta haetaan kertarengastuksella.
Viimeisellä osuudella tiheikön molemmin puolin suunta haetaan rengastamalla. Kaadolle suoraan ja se
kiinnostaa. Itsenäinen varma jäljestäjä, johon äänetön ohjaaja luotti täysin.

Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 28.05.2016

Rek. no FI37652/16

Entice Mini Honeybun

AVO 1

Rummukainen Heli
46 pistettä
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Heli Rummukainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
2 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
4 pistettä
Koiralle osoitetaan lähtömakaus, josta ohjattuna itsenäiseen, maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen
ihanteellisella vauhdilla. Jokainen osuus mennään jäljellä tai sen tuntumalla, tehden vain muutaman tarkistus
pyörähdyksen. Molemmat kulmat hyvin, makaukset merkaten. Kaadolle suoraan ja sen merkaten ja jääden.
Pisteisiin tänään vaikuttaa pieni epäröinti tarkasteluiden muodossa sekä kaato saisi kiinnostaa enemmän.
Erinomaista jäljestystä ensikertalaiselta.

VOI-koirat
Novascotiannoutajanarttu, s. 20.01.2014

Rek. no FI17582/14

Middle Island´s Cheery Combo

VOI 3
22 pistettä

Saimanen Eija ja Iina

Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Eija Saimanen
Jäljestämishalukkuus
(6)
2 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
4 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
3 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
8 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
2 pistettä
Koira lähtee alkumakuulta jäljestykseen, jossa etenee niin maa
- kuin ilmavainulla. Tuulinen keli vaikeuttaa jäljestystyötä ja ensimmäisellä osuudella koira poistuu rinteessä
etenevältä jäljeltä hyvin laajalle ja aikaavievälle tarkistukselle, josta hukka. Loppuosuus aaltoilevaa
etenemistä, kulmalla suuntaa haetaan laajalla rengastuksella. Toisella osuudella edetään myös aaltoillen ja
rengastaen. Kulmalla myös rengastus. Kolmas osuus aaltoillen. Katkokulmalla koira hakee suuntaa hyvin
laajalla ja aikaavievällä rengastuksella ja kaadolle tullaan yliajalla. Makuista osoitetaan kolme riittävästi ja
yksi hieman nopeasti. Tuulinen keli teki tänään tepposet kokeneelle jäljestäjälle.

Cockerspanielinarttu, s. 23.11.2010

Rek. no FI11695/11

Dazzlingtails Born To Be Loved

VOI 2

Piironen Petri
33 pistettä
Tuomari: Pekkarinen Esa (717282), ohjaaja Petri Piironen
Jäljestämishalukkuus
(6)
4 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
8 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
6 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
3 pistettä
Koira aloittaa alkumakuulta hyvin rauhallisen harkitun ja tarkan jäljestyksen, joka etenee niin maa- kuin
ilmavainulla. Ensimmäisellä osuudella pieni tarkistus, muuten jälkitarkasti. Katkokulma selvitetään suoraan
ilmavainulla varsinaisen kulman kohdalta. Toinen osuus tarkasti. Toiselle kulmalle tullaan rengastaen
sivusta, jonka jälkeen koira tarkastaa paluujäljen kulkemattoman osan ennenkuin jatkaa jäljestystä.
Kolmannella osuudella rengastus, kulma tarkasti ja viimeinen osuus hyvin, mutta juuri ennen kaatoa
tarkistusrengastus, jonka jälkeen kaadosta hiuksenhienosti ohi ja tielle, josta hukka. Uusi startti suoraan
kaadolle, joka omitaan.

Englanninspringerspanieliuros, s. 21.02.2009

Rek. no FI19292/09

Ancer´s Othello

VOI 1
41 pistettä

Paunonen Marko
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Assi Turkki

Jäljestämishalukkuus
(6)
5 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
10 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
9 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Ohjaaja ja koira tutkivat alkumakauksen josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen reippaalla
vauhdilla. Joka osuudella tarkistuskaarteluita ja -lenkkejä, 1. ja 2. muutama, 3. ja 4. osuudella runsaammin.
Makauksista merkataan 1., 3. noppaisten ja 2. sekä 4. yli. Kulmista 1. takakaarteella, 2. hieman työläs, mutta
selviää rengastamalla, 3. jolla katko selviää helposti lopusta uuden alkuun kaartaen. Kaadolle suoraan ja se
kiinnosti. Tänään pisteisiin vaikuttaa tarkistelut, 2., 3. ja 4. makaus ja työläs 2. kulma. Osaava jälkityö.

Cockerspanielinarttu, s. 31.05.2013

Rek. no FI36127/13

Dazzlingtails Footprint Fairytale
Inkinen Satu
Tuomari: Myllynen Mari (961589), ohjaaja Satu Inkinen

VOI 1
44 pistettä

Jäljestämishalukkuus
(6)
5 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
Koira tutkii alkumakauksen josta ohjattuna maa- ja ilmavainuiseen jäljestykseen maastoon sopivalla
vauhdilla. 1., 2. ja 3. osuus parilla pyörähdyksellä, muutoin jäljellä tai sen tuntumalla. 1. osuuden hakkuu ja
siellä oleva raato pyörittävät koiraa enemmän. Makauksista merkataan 1., 3. ja 4. 2. vain noppaisten.
Kulmista 1., jolla katko, selviää rengastaen. 2. pitkähköllä pistolla ja 3. teettää työtä, mutta selvittäen.
Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Pisteisiin vaikuttaa tänään pyörähtelyt., 2. makaus ja 2. ja 3. kulman
työläys. Hieno suoritus koirakolta.

