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MEJÄ-kokeen tulokset
28.06.2020 Inkoo
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä: Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry
Kokeen ylituomari: Jyri Salmi (384525)
Muut tuomarit: Tilles Mari (676739)
Kokeen vastaava
toimitsija:

Mikkonen Markku (4331117)

Kokeen sihteeri: Kavalto Meimi (4159229)
Kokeen emäntä:
Sää:

Ylituomarin kertomus

Kokeen järjestäjänä oli Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry. Maastoja kokeen käyttöön antoivat
Vassböle Jaktförening/Janne Wassberg ja Anne Klinge. Tukikohtana oli Vassbölen pikkutalo.
Ylituomarina oli Jyri Salmi (Klaukkala). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO1 ja 2 ja VOI 2,3 ja 5.
Toisena tuomarina oli Mari Tilles (Vantaa). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 3-5 ja VOI 4.
Vastaavana koetoimitsijana oli Markku Mikkonen (Rajamäki), 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 poutainen ja erittäin lämmin.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin kuivattuja peuransorkkia.
Riistahavaintoina oli metsäkanalintuja. Muina havaintoina oli runsaasti sorkkaeläinten jälkiä ja
jätöksiä.
Kaikki koirat läpäisivät 9 mm starttipistoolilla tehdyn laukauksensietotestin hyväksyttävästi.
Jälki AVO3 hylättiin sääntöjen vastaisena.
Koe päättyi kello

 

AVO-koirat

karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 28.02.2019 Rek. no FI21061/19
CHOIRAN FANFAARI AVO 0
Fabritius Laura 0 pistettä

Tuomari: Tilles Mari (676739), ohjaaja Laura Fabritius
Koira ohjeistetaan erinomaisesti jäljelle. Jo ohjausalueen aikana koira osoittaa,
että se ei ole ohjaajan kanssa yhtä mieltä päivän agendasta: kuono nousee
maasta ja katse suuntaa lähellä olevaan vesakkoon. 1. hukka pian
ohjausalueen jälkeen. Palautuksen jälkeen kuono pysyy kiinni verijäljessä,
kunnes riista vie jälleen koiraa. Tästä 2. hukka. Uuden alun jälkeen hyvää
jäljestystä 1. kulmalle, joka tarkasti, makaus pikaisesti huomioiden. Hetki 2.
osuutta jäljestettyä jatketaan riistapolkua 3. hukkaan ja koe keskeytetään. Nuori
koira jäljestää erinomaisesti. Tänään vain oli liikaa riistaa tälle metsästäjälle.

 

karkeakarvainen mäyräkoirauros, s. 09.10.2012 Rek. no FI56498/12
JERRIMAN EDISON AVO -
Emmi Silvasti & Sami Metso 0 pistettä

Tuomari: Jyri Salmi (384525), ohjaaja Emmi Silvasti
Edulle osoitetaan alkumakuu, jonka tutkittuaan lähtee pääosin maavainuiseen,
mukavaa kävelyvauhtia etenevään jälkityöhön. Jäljen tuntumassa edetään
parilla pyörähdyksellä 1. osuuden kulmalle. Makuu hätäisesti ja pienellä
kierähdyksellä ulkokautta jatkoon. 2. osuus edetään hyvin puoliväliin, jossa jokin
pysäyttää koiran. Tuomitaan hukka, ja toinen. Kun toinenkaan uusi yritys ei saa
koiraa liikkeelle keskeyttää ohjaaja kokeen.

 

lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 13.08.2019 Rek. no FI46192/19
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HÄNNÄNHUIPUN SO NOT AVO 2
Lehtonen Jonni 35 pistettä

Tuomari: Jyri Salmi (384525), ohjaaja Jonni Lehtonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 11 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Laku kerää kierroksia ennen alkumakausta, jossa isännän mieliksi pyörähtelee.
Krepitys vauhdilla lyhyessä ja kannustuksin. Sitten mennään. Reipasta
kävelyvauhtia edetään 1. osuuden kulman tuntumaan, pyöritään hetki, kulmalle,
makuusta yli ja laajalla kaarroksella ulkokautta jatkoon. 2. puoliväliin asti, jossa
muut jäljet vievät veriuralta pois hukkaan asti. Puhtaalta jäljeltä lähdetään taas
paahtamaan hyvin. 2. kulma tarkasti makuu osoittaen. 3. osuus jälkitarkasti. 1.
ja 2. osuus aaltoillaan ja tarkastellaan enemmän. Kaadolle suoraan ja se
kiinnosti.
Hieno, nuori jäljestäjä, jolle ikä tuonee malttia.

 

kultainennoutajauros, s. 14.02.2017 Rek. no FI19413/17
APASCHI I'M YOUR PRINCE AVO 1
Sedergren Martti 40 pistettä

Tuomari: Tilles Mari (676739), ohjaaja Sirpa Sedergren
   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) 4 pistettä
Koira aloittaa jäljestyksen ilman ohjeistusta. Se etenee jarrutettuna reipasta
vauhtia aaltoillen jäljen päällä käyttäen maavainua. Jäljen aikana tehdään
useita laajoja tarkastuksia jäljen sivussa, jolloin ohjaajan usko jäljestykseen
horjuu ja koira saa paljon kehotuksia. 1. kulmalla makaus tulee hyvin
merkatuksi, kulmalta jatketaan kauas yli, mutta kehotuksilla uudelle osuudelle.
2. kulma sisäkautta, makaus jää huomioimatta. 3. osuudella lämpö uuvuttaa
koiraa ja tarkastuslenkit suurenevat, mutta ohjaajan kehotuksilla jäljestys jatkuu.
Kaadolle tullaan sivusta ja sorkka kiinnostaa koiraa. Hyvä jäljestäjä selvisi
tehtävästään oivallisesti lämmöstä huolimatta.

 

VOI-koirat

sileäkarvainen noutajauros, s. 19.07.2017 Rek. no FI43671/17
HUNTSTARS ENDLESS LOVE VOI 0
Kokko Elina 0 pistettä

Tuomari: Jyri Salmi (384525), ohjaaja Timo Pelkonen
Alkumakuu näytetään Onnille, joka tutkaisee sen pikaisesti ja lähtee itsenäiseen
ja jarrutettuna hyvävauhtiseen työhön kuin juna. 1. makuu kierretään alarinteen
puolelta. Aivan osuuden lopussa riistapolku vie voiton – hukka. Uusi alku ennen
kulmaa, joka laajalla kaarroksella takaa. Toisen osuuden alussa törmätään
toistamiseen riistapolkuun – 2. hukka. Puhdas jälki ja mallikkaaseen työhön.
Myös makuu erinomaisesti. Kulmalla katko ja se oikaistaan ilmasta suoraan
seuraavalle osuudelle. Risteävällä uralla tutkitaan molemmat puolet, jatketaan
työtä hetki, kunnes kuuma kone huutaa jäähdytystä läheisestä ojasta, jonne
matka tyssää. Tuomitaan 3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellen
kaadolle, jonka omii. Onnin taidot ovat muuta kuin tulos, keli…

 

cairnterrieriuros, s. 05.10.2017 Rek. no FI53521/17
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ZALIMAR FINNISH FURIOUS VOI 0
Salakka Jonna 0 pistettä

Tuomari: Jyri Salmi (384525), ohjaaja Jonna Salakka
Norrikselle osoitetaan alkumakaus, josta hyvin kannustettuna lyhyellä narulla
liikkeelle. Krepityksen jälkeen itsenäistä, pääosin maavainuista jälkityötä
veriuran välittömässä läheisyydessä. 1. makuu nopeasti, 1. kulma laajasti takaa.
2. osuus ilmavainua enemmän ja myös lenkit laajenevat. 2. makuu hyvin.
Lämpö nousee, vauhti tippuu ja fokus karkaa. Päästään 2. kulmalle ja siellä
katko, veretyksen lopusta kaarroksella seuraavalle osuudelle. Lämpö nousee
edelleen ja saa etsimään uimapaikkaa. Löytyi. Hetkeksi virta palaa ja makuu
hyvin. Sen jälkeen kone keittää ja kellostakin minuutit loppuvat, joten tuomari
keskeyttää kokeen.
Norris osaa, mutta tänään raskas keli oli liikaa.

 

lyhytkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 19.04.2018 Rek. no FI30749/18
TAXSTORM GET RHYTHM VOI 2
Mikkonen Markku 31 pistettä

Tuomari: Jyri Salmi (384525), ohjaaja Markku Mikkonen
   Jäljestämishalukkuus (6) 3 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä
Alkumakuun tutkittuaan Nipa lähtee rauhallista tahtia etenevään jälkityöhön,
jossa käytetään sekavainua. Juuri ennen 1. makuuta pyöritään riistan jäljillä
hukan rajalle, itsenäisesti takaisin. Makuu läpi, loppuosuus hyvin. Kulma
tarkasti. Kulman jälkeen riista haastaa Nipaa ja kehotuksiakin tarvitaan, jotta
jälki palaa mieleen. Makuu hyvin. Makuun jälkeen uusi henkien taisto riista vs.
jälki, mikä päättyy tuomittuun hukkaan. Puhtaalta jäljeltä kulmalle, jolla katko ja
sitä selvitetään hartaasti. Lopulta veretys löytyy ja alkaa viivasuora osuus,
erinomaisesti merkatulla makuulla. Viimeinen kulma jäljen mukaan. Viimeisellä
osuudella on hieman haasteita ja aika käytetään tarkkaan, sivussa makuukin
saa oman huomionsa. Kaato löytyy ja se kiinnostaa. Hyvää työtä raskaissa
oloissa.

 

lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 21.02.2017 Rek. no FI19853/17
SANETTE'S STRIPES AND STARS VOI 1
Kymäläinen Sami ja Laura 45 pistettä

Tuomari: Tilles Mari (676739), ohjaaja Laura Kymäläinen
   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä
   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä
   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
Hyvä ohjattu lähtö, koira jäljestää maavainulla mukavaa vauhtia. Se etenee
jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä etsien helppokulkuisinta reittiä.
2. kulma, jossa katko, verityksen loppuun, josta pitkä pisto ojalle juomaan ja
takaisin verityksen loppuun, josta jäljentekijöiden jälkiä uudelle osuudelle. 1.
kulma tarkasti, 2. kulmalla hieman riistapolun tarkastelua. Makauksista kaksi
tulee hieman pikaisesti huomioitua, toiset kaksi ohi. Kaadolle jäljen sivusta,
sorkka kiinnostaa koiraa. Erinomainen täysin itsenäinen jäljestys helteisessä
säässä.

 


