Spanielien taipumuskokeen (SPA) tulokset
13.08.2017 Mikkeli
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

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

Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry.
Lahtinen Hanna (560467)
Lahtinen Ville (877084)
Hotti Mari (862929)
Hotti Mari (862929)
Pirjo Toivakainen

Ylituomarin kertomus
Kokeen järjestäjänä oli Kaakkois-Suomen Spanielikerho ry.. Koemaastot olivat Majaveden metsästäjät ry:ltä,
tukikohtana oli Majaveden metsästäjien maja.
Ylituomarina oli Hanna Lahtinen (AKAA). Hän arvosteli koirat 1 - 7.
Toisena tuomarina oli Ville Lahtinen (AKAA) arvostellen koirat 8 - 15.
Vastaavana koetoimitsijana oli Mari Hotti (LAPPEENRANTA), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään
hyvin ja koejärjestelyt etenivät sujuvasti. Jälki- ja hakumaastot olivat vaihtelevaa ja monipuolista havu- ja
lehtimetsää. Laukauksensietotesti suoritettiin 12 cal metsästyshaulikolla.
Kaatoina käytettiin asianmukaisesti lopetettuja tuoreena pakastettuja ja koepäivän aamuksi sulatettuja
fasaaneita. Riistahavaintoina sorkkaeläinten jälkiä. Uimaosuus suoritettiin hiekkapohjaisessa rannassa.
Noutoesineenä käytettiin riistapukkeja.
Sää oli pilvipoutainen, lämpötila oli n. 20 c.
Riistahavaintoina sorkkaeläinten jälkiä ja jätöksiä.
Koe päättyi kello

Cockerspanieliuros, s. 12.08.2016

Rek. no FI48225/16

Allway´s Pokemon Party

-

Hallenberg Santra
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Santra Hallenberg
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Elämästä nauttiva nuori, kujertava, uros. On kiinnostunut toisista
koirista ja tykkää myös rapsutuksista.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Sven hakee suppeahkosti tehden muutaman pidemmän piston.
Laajuus on kuitenkin riittävä. Laukauksesta pysähtyy ja ihmettelee
tapausta haukkuen, jatkaa kuitenkin. Käyttää enimmäkseen
maavainua, vauhti on rauhallinen. Tulee ensi kutsusta luo. Ohjaaja
hiljainen ja eleetön, ohjaa tarvittaessa.
Jäljestys: Hylätty
Svenille osoitetaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Se jäljestää hyvin
varovaisesti ja pyörii pitkään paikallaan. Jäljestys ei etene ja koira
tuntuu arkailevan maastoa. Ohjaaja keskeytti.
Vesityö: Hylätty
Sven ei ui.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Sveniä hiukan arvelutti päivän tehtävät, vaikka ne kiinnostivatkin.
Iän ja rohkaisevan treenin myötä tuloskin paranee. Ohjaaja tukee
nuorta koiraa tarvittaessa, yhteistyö sujuu.
Englanninpsringerspanieliuros, s. 03.07.2015

Rek. no FI42587/15

Bimbik´s Noel

Hylätty

Kyläniemi Marianne Åkerman Riikka
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Teija Wacklin
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Rento hännänheiluttaja. Tulee haistelemaan, mutta toiset koirat
kiinnostavat enemmän. Ystävällinen kaikille.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Nova työskentelee maa- ja ilmavainulla pistomaisesti sopivalla
laajuudella. Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa sitten. Tempo on
reipas. Tulee kutsusta luo.
Jäljestys: Hylätty
Koiralle osoitetaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. N. 10 m ennen
kulmaa se säpsähtää jotain ja lähtee määrätietoisesti paluujäljelle.
Se käy alkumakuulla, mutta ei tule takaisin itsenäisesti kohtaan
josta lähti. Tuomitaan hukka ja osoitetaan puhdas jälki. Kun sen
pitäisi alkaa jäljestämään itsenäisesti, se palaa takaisin alkuun.
Tuomitaan 2. hukka. Koira ei halua jäljestää itsenäisesti tänään.
Harjoitusmielellä kaadolle.
Vesityö: Hyväksytty
Ui halukkaasti, tuo pukin ohjaajalle käteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Haku ja uinti olivat tänään esimerkillisiä suorituksia. Jäljestys
tarvitsee rohkaisevaa treeniä, niin uskon, että tuloskin paranee.
Reipas koira, jonka yhteistyö ohjaajan kanssa sujuu.
Cockerspanieliuros, s. 18.02.2015

Rek. no FI21254/15

Two Pine´s Legend

Hylätty

Hallenberg Santra
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Santra Hallenberg
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Ujo uros. Huomioi toiset koirat, mutta ne eivät erityisesti kiinnosta.
Tulee tutustumaan, mutta ei ole kiinnostunut muista ihmisistä.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Rufus hakee verkkaisesti mutta hyvinkin kiinnostuneesti tutkien
pääosin maavainulla. Laukauksesta pistomainen haku laajenee ja
hännän heiluessa vilkkaasti. Pitää silmällä ohjaajaa. Tulee kutsusta
luo.
Jäljestys: Hyväksytty
Rufukselle osoitetaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Se jäljestää
hyvällä vauhdilla alusta loppuun itsenäisesti aaltoillen jäljen
molemmin puolin. Kulmalle tarkistuslenkillä. Kaadolle sivusta, jota
nuuhkii.
Vesityö: Hylätty
Rufus kahlaa, mutta ei ui.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Rufus suhtautuu vakavasti elämään, mutta kuitenkin jäljestys oli
sille hyvin mieluista. Tehtäviä suorittaessa sen häntä vispaa
innokkaasti. Ohjaaja on eleetön ja koirakon yhteistyö sujuu
mainiosti.
Englanninspringerspanieliuros, s. 10.11.2016

Rek. no FI56246/16

Wishingpring´s Number One

Hylätty

Suntio Jesse
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Jesse Suntio
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Reipas nuori miehenalku, jota kiinnostaisi kovin leikkiä toisten
koirien kanssa. On ystävällinen ihmisille.

Haku ja laukaus: Hylätty
Uunoa kiinnostaa metsän hajut. Metsässä on jotain salaperäistä.
Vielä ei rohkeus riitä lähteä tutkimaan hajuja ohjaajan luota.
Laukauksesta kyllä innostuu, mutta palaa sitten ohjaajan luo.
Käyttää maa- ja ilmavainua. Tulee ensi kutsusta luo.
Jäljestys: Hylätty
Uunolle osoitetaan alkumakuu ja se ohjataan jäljelle. Uuno jäljestää
aaltoillen hitaasti edeten jäljen molemmin puolin. Ennen kulmaa
tuomitaan hukka ja koira ohjataan puhtaalle jäljelle. Jäljestys
paranee. Se käy liki kaadolla, mutta poistuu sitten jäljen sivuun
määrätietoisesti eikä enää ajan puitteissa löydä kaadolle.
Vesityö: Hyväksytty
Vauhdikkaasti veteen. Uuno tuo pukin rantaveteen, josta ohjaaja
saa sen noukittua.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Uunolla on täysi touhu päällä, mutta vielä ei ole aivan ymmärtänyt
tehtävien tarkoitusta. Sillä on hyvin aikaa miettiä, sillä onhan se
vielä aivan pentu. Innokkuutta kyllä löytyy. Yhteistyö sujuu
koirakolta hyvin.
Englanninspringerspanieliuros, s. 10.11.2016

Rek. no FI56247/16

Wishingspring´s Nosy Snowman

Hylätty

Sahanen Jessica
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Topi Ylämäki
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Nuori uros, joka on hyvin kiinnostunut toisista koirista. Tulee
tervehtimään, mutta toiset koirat vievät voiton tuomarista. Reipas ja
ystävällinen kaikille.
Haku ja laukaus: Hylätty
Hasse tutkii maastoa pentumaisella uteliaisuudella keskittyen myös
keppien maisteluun. Se käyttää maa- ja ilmavainua , joita kohtia
tarkemmin. Hasse ei irtaannu ohjaajastaan riittävästi. Laukauksesta
innostuu hetkeksi. Koira on ohjaajansa hallinassa ja antaa kytkeä
itsensä.
Jäljestys: Hyväksytty
Hasse nuuhkaisee alkumakuun hätäisesti ja koira lähtee
jäljestämään aaltoillen jäljen molemmin puolin. Kulmalla pari
tarkastuslenkkiä, toisella osuudella varmuus paranee. Kaadosta
ensin ohi, rengastaen linnun luo. Kaadon nuuhki ja nuoli.
Vesityö: Hyväksytty
Ui innokkaasti pukille, tuo sen ohjaajalle rannalle käteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajan hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Nuori, lähes pentu, koira on uteliaan kiinnostunut lajin osa-alueista.
Uinti on selvästi mieluista koiralle. Hieman rohkaisua , niin hakukin
paranee. Yhteistyö parilla toimii hyvin.
Walesinspringerspanieliuros, s. 11.08.2012

Rek. no FI48556/12

Benchmark Goldfinger

Hylätty

Lämsä Maarit
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Marko Lämsä
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Ystävällinen koira, joka tulee kutsuttaessa rapsuteltavaksi. Tulee
mainiosti toimeen muiden koirien kanssa.
Haku ja laukaus: Hylätty
Pojua ei tänään saa metsän hajut intoutumaan vaan se tyytyi
olemaan päiväkävelyllä. Jonkun verran Poju hirven jälkiä nuuhki,

muttei nekään sitten innostanut . Laukausta säpsähtää , muttei
pelkää.
Jäljestys: Hyväksytty
Poju jäljestää rauhallisesti ja hyvin jälkitarkasti. Kulmalla pieni
tarkistus, jonka jälkeen hyvin kaadolle. Kaadon osoittaa
nuuhkimalla.
Vesityö: Hyväksytty
Epäröiden uimaan ja noutaa pukin ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Poju tottelee erinomaisesti.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Poju ei tänään oikein tiennyt mitä haku osuudella olisi pitänyt tehdä.
Jälki kuitenkin sujui oikein mallikkaasti eli riistan haju jollain tasolla
kiinnostaa. Harjoitusta lisää, niin tuloskin voi parantua.
Englanninspringerspanielinarttu, s. 07.01.2016

Rek. no FI15062/16

Adatza´s Finally A Queen

Hyväksytty

Vornanen Teija
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Teija Vornanen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Luna tulee itsenäisesti tervehtimään ja tykkää rapsuttelusta. Toiset
koirat kiinnostavat ja Luna tulee niiden kanssa toimeen.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Luna tutkii metsää innokkaasti maa- sekä ilmavainua käyttäen.
Lunan haku on melko laajoja renkaita ohjaajan etumaastossa ja
välillä ne ulottuvat jo hieman turhan kauaksi. Laukausta Luna ei
pelkää.
Jäljestys: Hyväksytty
Luna menee 1. osuuden metrin jäljen sivussa. Kulmalla pieni
tarkistuslenkki. 2. osuus meneekin jo melko tarkasti jäljen päällä
kaadolle, jonka nuuhkii.
Vesityö: Hyväksytty
Ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Luna on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Hyvä pari, jolla on varmasti mukavia hetkiä tulevaisuudessa eri
lajien parissa.
Cockerspanielinarttu, s. 13.09.2014

Rek. no FI50336/14

Allways´s Trick or Two

Hyväksytty

Isoviita Toora
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Toora Isoviita
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Tuuma tulee kutsuttaessa häntä heiluen rapsuteltavaksi. Erittäin
avoin ja ystävällinen. Toiset koirat hieman jännittää, mutta tulee
kuitenkin vaivattomasti niiden kanssa toimeen.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Tuuma hakee erinomaisella etäisyydellä ohjaajan etupuolella
risteillen. Metsän hajut selvästi kiinnostavat ja niitä Tuuma pääosin
nenä maassa nuuhkii. Laukauksesta pysähtyy ja hetkisen
ihmettelee kunnes jatkaa mallikasta työskentelyä.
Jäljestys: Hyväksytty
Tuuma jäljestää koko matkan hieman tuumaillen eli tekee pieniä
tarkistuksia jäljen sivusta, vaikka näyttää tietävän missä jälki
menee. Kuitenkin hyvin kaadolle, jonka nuuhkii.
Vesityö: Hyväksytty
Ui halukkaasti ja tuo pukin rannalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tuuma on erinomaisesti ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:

Mukava pari, joka selvästi nauttii yhdessä tekemisestä. Yhteistyö
toimii ja kumpikin tietää mitä missäkin tilanteessa pitäisi tehdä.
Fieldspanielinarttu, s. 23.09.2011

Rek. no FI54667/11

Icemint Kultakaste

Hyväksytty

Juhola Eija
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Eija Juhola
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Hymy tulee erittäin mielellään tervehtimään ja tykkää rapsuttelusta.
Tulee vaivatta toimeen myös toisten koirien kanssa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Hymy tutkii mielellään metsänhajuja maavainua käyttäen. Haku on
suurelta osin sopivalla etäisyydellä tapahtuvaa. Hymy pitää hyvin
yhteyttä ohjaajaansa. Laukausta hieman säpsähtää, mutta jatkaa
hyvää työskentelyä.
Jäljestys: Hyväksytty
Hymy seuraa jälkeä kovinkin tarkasti. Kulma menee pitkäksi, mutta
Hymy selvittää pahan tilanteen itsenäisesti. Loppu hyvin kaadolle,
jonka Hymy osoittaa nuuhkimalla.
Vesityö: Hyväksytty
Ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Hymy on erinomaisesti ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Rauhallinen pari, jonka yhteistyö on mukavan eleetöntä. Ohjaaja
luottaa koiraansa ja koira ohjaajaansa, jolloin ei turhia käskyjä
tarvitse antaa.
Englanninspringerspanielinarttu, s. 07.08.2016

Rek. no FI45817/16

Livingdale´s Princess Aurora

Hyväksytty

Kyläniemi Marianne Nikkinen Taru
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Taru Nikkinen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Iloinen nuori narttu, joka tulee tervehtimään reippaasti. Toiset koirat
kiinnostavat hännän heiluessa ystävällisesti.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Roosa hakee erittäin innokkaasti maa- ja ilmavainulla sopivalla
etäisyydellä aaltoillen ja pistoja tehden. Se seuraa ohjaajan kulkua.
Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa sitten laukauksen suuntaan
samalla innolla. Tulee ensi kutsusta luo.
Jäljestys: Hyväksytty
Roosalle osoitetaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Se jäljestää
aaltoillen jäljen molemmin puolin hyvällä kävelyvauhdilla. Kulmalla
pari tarkastuslenkkiä. Toinen osuus varmemmin. Kaadon nuuhkii,
otti suuhun ja toi ohjaajalle. Hieno suoritus.
Vesityö: Hyväksytty
Hyppää veteen, ui halukkaasti pukille ja tuo sen ohjaajalle käteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajan hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Roosalla koemuodon osa-alueet ovat luontaisia ja se suoriutuu
niistä helposti. Yhteistyö sujuu tältä koirakolta ja heidän
työskentelyä oli miellyttävä seurata.
Cockerspanielinarttu, s. 10.04.2014

Rek. no FI27037/14

Merazure Whisper Of Fame

Hyväksytty

Kämäräinen Merja
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Merja Kämäräinen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Anni on erittäin rauhallinen koira, joka tulee kutsusta tervehtimään.
Antaa rapsutella. Tulee toimeen toisten koirien kanssa.

Haku ja laukaus: Hyväksytty
Erinomaisella etäisyydellä tapahtuvaa innokasta hakua. Anni
risteilee ohjaajan etupuolella kattaen kuljetun maaston melko hyvin.
Laukauksesta pysähtyy ja jatkaa hyvää työskentelyä.
Jäljestys: Hyväksytty
Rauhallinen ohjaus jäljelle, jonka jälkeen Anni aloittaa rauhallisen ja
tarkan jäljestyksen. Koko matka hyvin kaadolle, jonka Anni nuuhkii.
Vesityö: Hyväksytty
Epäröiden veteen, mutta noutaa toisen heitetyistä pukeista.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Anni tottelee ohjaajansa erinomaisesti.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Mukava pari, jonka yhteistyö rauhallista ja eleetöntä. Anni pitää
hyvin yhteyttä ohjaajaansa ja ohjaaja antaa Annille selkeitä
rauhallisia käskyjä.
Englanninpringerspanieliuros, s. 10.11.2016

Rek. no FI56250/16

Wishingspring´s National Treasure

Hyväksytty

Suntio Jesse
Tuomari: Lahtinen Hanna (560467), ohjaaja Jesse Suntio
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Aktiivinen nuori uros, jota toiset koirat kiinnostavat kovin, suhtautuu
niihin ystävällisesti. Tulee tervehtimään reippaasti tuomarin ja
alkuhaistelun jälkeen edelleen koirat kiinnostavat enemmän.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Kaapo on kiinnostunut metsän hajuista ja hakee pistomaisesti
sopivalla laajuudella. Käyttää maa- ja ilmavainua. Laukauksesta
innostuu. Tulee kutsusta luo. Pitää yhteyttä ohjaajaan. Riittävä
suoritus nuorelta koiralta.
Jäljestys: Hyväksytty
Kaapolle osoitetaan alkumakuu ja se lähtee jäljelle. Kaapo jäljestää
itsenäisesti alusta loppuun. Käyttää ilma- ja maavainua. Kulma
tarkastuslenkillä. Kaadolle sivusta, kaadon nuuhkii. Reipas suoritus;
koiralla on hyvä nenä.
Vesityö: Hyväksytty
Innokkaasti veteen, tuo pukin rantaveteen ohjaajan saataville.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Koira on ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Kaapo on selvästi kiinnostunut koemuodon tehtävistä eri osaalueilla; jälki on sen bravuuri. Yhteistyö sujuu mainiosti tältä
koirakolta.
Clumberinspanielinarttu, s. 22.03.2016

Rek. no FI24218/16

Spice Twice Puschkinia

Hyväksytty

Avikainen Suvi-Carita & Honkanen Olli
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Olli Honkanen
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Erittäin iloinen ja ystävällinen koira. Tulee innolla rapsuteltavaksi.
Tulee vaivatta toimeen kaikkien kanssa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Innokasta maavainuista hakua. Maisa tekee pistoja, jotka ulottuvat
pääosin sopivalle etäisyydelle ja välillä hieman liian kauas. Riistan
hajut kiinnostavat niin paljon, että välillä meinaa ohjaaja unohtua.
Laukausta ei pelkää.
Jäljestys: Hyväksytty
Maisa ohjataan rauhallisesti jäljelle. Jäljestys etenee hyvin nenä
jäljen päällä, muutamia tarkistuksia lukuunottamatta. Kaadon Maisa
osoittaa nuuhkimalla.
Vesityö: Hyväksytty

Hieman epäröiden uimaan, mutta ui halukkaasti ja noutaa pukin
ohjaajalle.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelevaisuutta hieman koetellaan hakuosuudella, kun Maisa
innostuu riistanhajuista. Tulee kuitenkin kutsuttaessa kohtuullisessa
ajassa. Muuten tottelee hyvin.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Hyvä pari, jonka yhteistyö on kelpo tasolla. Hieman yhteistyössä on
kuitenkin parannettavaa joka luulttavasti korjaantuu, kun Maisa
hieman rauhoittuu.
Englanninspringerspanielinarttu, s. 06.09.2015

Rek. no FI50007/15

Wishingspring´s Macarena

Hyväksytty

Raita Heidi
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Heidi Raita
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Ystävällinen koira, joka tulee rapsuteltavaksi. Hieman jännittynyt
tilanteessa, mutta antaa rapsutella, vaikkakin on ihan jäykkänä.
Toiset koirat kiinnostaa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Kissiä kiinnostavat metsän hajut. Aluksi haku on laajuudeltaan
melko suppeahkoa mutta riittävää. Jonkin aikaa kuljettuamme haku
suppenee entisestään ja ruohot tuntuvat kiinnostavan hajuja
enemmän. Tulee laukaus, jota Kissi hieman säikähtää, mutta jatkaa.
Laukauksen jälkeinen haku taas on huomattavasti laajempaa ja
innokkaampaa.
Jäljestys: Hyväksytty
Kissi risteilee jäljen päällä ja tekee pieniä tarkistuksia vähän väliä.
Kulma hyvin ja toinen osuus kuten ensimmäinen kaadolle asti.
Kaadon merkkaa nuuhkimalla.
Vesityö: Hyväksytty
Halukkaasti veteen, mutta epäröi uimisessa. Noutaa kuitenkin
lopulta toisen veteen heitetyn pukin rantaveteen.
Tottelevaisuus: Hyväksytty
Kissi tottelee ohjaajaansa erinomaisesti.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Kissi antoi tänään itsestään hieman epävarman kuvan eli ihan ei
vielä itseluottamus ole kasvanut täyteen mittaansa. Tässä kohtaa
rauhallinen ohjaaja tukee koiraa hienosti ja osasuoritukset saaden
mallikkaasti maaliin.
Englanninspingerspanieliuros, s. 06.09.2015

Rek. no FI50003/15

Wishingspring´s Marshmallow Man

Hyväksytty

Raita Heidi
Tuomari: Lahtinen Ville (877084), ohjaaja Heidi Raita
Sosiaalinen käyttäytyminen: Hyväksytty
Late on ystävällinen koira joka tulee kutsuttaessa rapsuteltavaksi.
Suhtautuu hieman välinpitämättömästi tuomariin. Toiset koirat
kiinnostaa ja tulee hyvin toimeen niiden kanssa.
Haku ja laukaus: Hyväksytty
Erittäin vauhdikasta ja innokasta hakua. Late tutkii mielellään
metsää pääosin maavainua käyttäen. Laajuus suurilta osin sopivaa
vaikka välillä nenä tahtoo viedä turhan kauas. Pitää kuitenkin hyvin
kontaktia ohjaajaansa. Laukausta säpsähtää mutta jatkaa tovin
tuumailtuaan.
Jäljestys: Hyväksytty
Lateilee risteilee into piukassa jäljen pällä puolelta toiselle. Kulmalla
pieni tarkistuslenkki, jonka jälkeen samalla tavoin kaadolle. Kaadon
nuuhkii ja nuolee.
Vesityö: Hyväksytty
Ui halukkaasti ja tuo pukin ohjaajalle.

Tottelevaisuus: Hyväksytty
Tottelevaisuus hieman rakoili hakuosuuden lopulla luokse
kutsuttaessa, mutta muuten hyvin ohjaajansa hallinnassa.
Yhteistyö ja yleisvaikutelma:
Hyvä pari, jonka toimintaa oli mukava seurata. Latella tuntuu olevan
vielä hieman liikaa intoa, joka näkyi välillä hätäilynä suorituksissa.
Rauhallinen ohjaaja kuitenkin tasoittaa suurimpia särmiä
olemuksellaan.

