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

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry.
Rummukainen Heli (793313)
Nurminen Veli (458972)
Hotti Mari (862929)
Hotti Mari (862929)
Tuula Ensala

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry. Koemaastot olivat Joutsenon metsästäjät ry,
tukikohtana oli Joutsenon metsästäjien maja.
Ylituomarina oli Heli Rummukainen (IMATRA). Hän arvosteli koirat 5 - 9.
Toisena tuomarina oli Veli Nurminen (KOUVOLA) arvostellen koirat 1 - 4.
Vastaavana koetoimitsijana oli Mari Hotti (LAPPEENRANTA), ja maastovastaavana haku ja jälkiosuuksilla
Jesse Suikkanen (LAPPEENRANTA), jotka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään hyvin. Maastoina oli
havumetsää ja sekametsää. Haussa käytettiin laukauksen sietotestissä haulikkoja. Uintipaikka oli
hiekkarantainen lampi.
Laahausjälkiin käytettiin koeillaksi sulatettuja asianmukaisesti lopetettuja metsäjäniksiä.
Sää oli helteinen ja aurinkoinen.
Riistahavaintoina hirvieläinten jälkiä ja jätöksiä, villisian kuopimia ja metsäkanalintuja.
Koe päättyi kello

Cockerspanielinarttu, s. 15.03.2015

Rek. no FI25180/16

Shavian Carpe Diem Baby

Hylätty

Hotti Mari ja Räsänen Noora
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Noora Räsänen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Lempi on iloinen ja ystävällinen koira Asiallisesti koiriin ja ihmisiin
suhtautuva narttu.
Haku ja laukaus: Hylätty
Aluksi muutama hyvä pisto joka sitten supistui. Käyttää maavainua.
Tottelee hyvin. Laukauksesta haku supistuu.
Jäljestys: Hyväksytty
Hyvää jäljenpäällä kulkevaa jäljestystä. Palaa pari kertaa takaa
jäljelle ja pysähtyy käskystä. Kuitenkin jatkaa ja kaatoa nuuhkii.
Vesityö: Hylätty
Kahlaa mutta ei tuo pukkia eikä ui.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelee melko hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Vaatii vielä metsälenkkejä ja itseluottamusta joka tulee iän myötä
lisääntymään niin hyvä tulee.
Clumberinspanielinarttu, s. 24.10.2016

Rek. no FI54559/16

Spice Twice La Sagrada Familia

Hylätty

Sarlin Ira
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Ira Sarlin
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Avoimesti ja ystävällisesti tutustuen toisiin ihmisiin ja hieman
pidättäytyväisesti toisiin koiriin.

Haku ja laukaus: Hylätty
Tänään Grada hakee maavainulla ohjaajan vierellä. Laukauksesta
säpsähtää eikä haku laajene. Lentoon lähteneen pyyn hajut
kiinnostaa mutta haku ei laajene. Kytketty kutsusta.
Jäljestys: Hyväksytty
Upeaa jälkitarkkaa maavainuista jäljestystä. Kulma hivenen yli, josta
jatkaa. Jälkitarkka jäljestys kaadolle asti.
Vesityö: Hylätty
1. Riistapukin kahlaa tuoden ranta vedestä ja 2. riistapukki
sopivassa matkassa, mutta Grada ei ui.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Grada on tottelevainen ja kiltti koira.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Ohjaajan kannustamaa toimivaa yhteistyötä. Hieman lisää
harjoitusta niin hyvä tulee.
Irlanninvesispanieliuros, s. 26.03.2009

Rek. no FI25957/09

CurlyCo Trick Or Treat

Hylätty

Vottonen Sari
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Sari Vottonen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Häntä heiluen tutustuen aktiivisesti toisiin koiriin ja ystävällisesti
ihmisiin. Washington on ystävällinen koira.
Haku ja laukaus: Hylätty
Alussa sopivavn laajaa ilmavainuista hakua. Laukauksesta pysähtyi,
jonka jälkeen pistäytyi tiellä ja ojassa räpiköiden. Tämän jälkeen
haku suppeni pysyen ohjaajan lähettyvillä. Kutsusta kytketty.
Jäljestys: Hyväksytty
Washington jäljestää aaltoillen maa- ja ilmavainua käyttäen. Kaatoa
jää häntä heiluen nuuhkimaan.
Vesityö: Hyväksytty
Ui varmasti tuoden vahvalla otteella riistakapulan rantaan. Vaatii
ohjaajalta topakat otteet riistapukin ottamisessa.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Muuten tottelevainen koira mutta tottelevaisuus rakoili riistapukin
luovutuksessa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Hyvää yhteistyötä.
Fieldspanielinarttu, s. 28.04.2014

Rek. no FI30367/14

Noblefield´s Dazzling Daisy

Hylätty

Lampilahti Liisa
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Liisa Lampilahti
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Vähän ärka mutta tutustumisen jälkeen antaa kosketella itseään.
Hieman varautuneesti kaikkeen suhtautuva narttu.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Sopiva laajuista pistohakua. Innokas liikkuja. Käyttää maa- ja
ilmavainua. Tottelee käskyjä hyvin. Laukauksesta hypähtää ja
jatkaa samanlaista hakua.
Jäljestys: Hyväksytty
Siksak kuviolla jäljestävä koira. Kulma oikaisten kaadolle joka ensin
vähän pelotti, lopuksi nuuhkii.
Vesityö: Hylätty
Kahlaa mutta ei tuo pukkia eikä ui, eikä tuo pukkia. Juoksentelee
rannalla. Ei tottele kutsuja.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelevaisuus rakoili rannassa pahoin. Ei totellut kutsuja ja käskyjä
joita tuli runsain mitoin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Tottelevaisuus rannassa heikensi hyvää suoritusta.

Cockerspanielinarttu, s. 08.10.2015

Rek. no FI53752/15

Sobelina´s Catalina

Hylätty

Halonen Minna
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Minna Halonen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rauhallinen ja ystävällinen. Asiallisesti ihmisiin ja koiriin suhtautuva
narttu.
Haku ja laukaus: Hylätty
Suppeaa hakua joka ihan lopuksi alkoi laajeta parilla pistolenkillä.
Käyttää maavainua. Tottelee hyvin. Laukauksesta hypähtää ja
suppea haku jatkuu.
Jäljestys: Hylätty
Suuri metsä hajuineen vielä pelottaa. Hidasta arkaa jäljestystä.
Harjoitusmielessä 5 min yli ajan kaadolle joka kiinnostaa. Kulmassa
pyörimistä.
Vesityö: Hylätty
Kahlaa mutta ei ui. Heitettiin 2 pukkia.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelee melko hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Vielä vähän aran oloinen nuori narttu joka varmasti hoitaa
hommansa kotiin kun saa vähän lisää itseluottamusta.
Walesinspringerspanielinarttu, s. 27.11.2015

Rek. no FI11974/16

Benton Summer Storm

Hyväksytty

Anttonen Nina
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Nina Anttonen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Avoimen reippaasti tututuen toisiin koiriin ja ihmisiin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Vauhdikasta ilmavainuista hakua pistomaisesti ohjaajan sivuilla ja
edessä. Laukauksesta jää katselemaan ja jatkaa hyvää hakua.
Kutsusta luokse.
Jäljestys: Hyväksytty
Sissi jäljestää vauhdikkaasti ilmavainua käyttäen. Kulma tarkasti ja
kaatoa jää nuuhkimaan.
Vesityö: Hyväksytty
Sissi alku lämmittelee uiden pitkin lampea pitkät kierrokset.
Riistapukki noudetaan hellävaraisesti suussa rantaveteen josta
ohjaaja saa sen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Sissi on innokas ja tottelevainen.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Kaunista ja eleetöntä yhteistyötä, jota on mukava katsella.
Irlanninvesispanieliuros, s. 27.10.2016

Rek. no FI55495/16

CurlyCo Rock My World

Hyväksytty

Vottonen Sari
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Sari Vottonen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Reippaasti pusutellen toiset koirat ja voimesti tutustuen ihmisiin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Riittävän laajaa ilmavainuista hakua. Laukauksesta säpsähtää
jatkaen ilmavainuista hakua. Kutsusta luokse kytkettäväksi.
Jäljestys: Hyväksytty
Zabba jäljestää sopivan vauhdikkaasti maa- ja ilmavainua käyttäen.
Kulma sisäkautta kuitenkin hyvin lähellä jälkeä. Kaatoa jää
varovaisesti nuuhkimaan.
Vesityö: Hyväksytty
Ui varmasti. Tuo toisen riistapukin rantaan, josta ohjaaja saa sen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty

Zabba on tottelevainen.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Toimiva pari.
Irlanninvesispanielinarttu, s. 27.10.2016

Rek. no FI55496/16

CurlyCo Rock You Like A Hurricane

Hyväksytty

Vottonen Sari & Rusi-Juusela Tarja
Tuomari: Rummukainen Heli (793313), ohjaaja Sari Vottonen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Ystävällisesti tutustuen toisiin koiriin ja ihmisiin.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Sopivan laajaa nuoren koiran innokasta hakua käyttäen maa- ja
ilmavainua. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa riittävällä laajuudella.
Kutsusta kytketty.
Jäljestys: Hyväksytty
Hyvä rauhallinen ja iloinen suoritus, käyttää maa- ja ilmavainua.
Kulma ulkokautta, kaatoa jää nuuhkimaan.
Vesityö: Hyväksytty
1. riistapukin kanssa leikitään vedessä. 2. riistapukki tuodaan
rantaveteen josta ohjaaja saa sen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelevainen ja innokas koira. Tottelevaisuus hieman rakoili
uintiosuuden kiinniotossa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Toimivaa yhteistyötä.
Cockerspanieliuros, s. 19.02.2015

Rek. no FI20977/15

Dazzlingtails Hoccuspoccus

Hyväksytty

Hotti Mari Räsänen Teemu
Tuomari: Nurminen Veli (458972), ohjaaja Noora Räsänen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Iloinen pussailija. Iloisesti ihmisiin ja koiriin suhtautuva uros.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Aluksi hyviä hakulenkkejä ja innokasta ja vauhdikasta hakua.
Käyttää maa- ja ilmavainua. Tottelee hyvin. Laukauksesta jatkaa
hyvää hakua joka sitten pikku hiljaa hiipuu.
Jäljestys: Hyväksytty
Hyvää vauhdikasta jäljestystä hyvin jäljen päällä. Pari pientä
sivutarkistusta, kulma tarkasti, kaatoa nuuhkii.
Vesityö: Hyväksytty
Innokas uimari tuo pukin käteen. Pepe urakoi jääneet pukit 9
kappaletta.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Pepe tottelee hienosti.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Hyvä pari. Kaikki toimii, joskin vauhtia voisi olla haussa enemmän
loppuun asti

