
MEJÄ-kokeen tulokset 
17.5.2016 Lahti, Nastola 
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.1 

Järjestäjä: Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry 
Kokeen 
ylituomari: 

Koski Satu (782997) 

Muut tuomarit: Savolainen-Pulli Satu (861123) 
Koskinen Rauno (958381) 

Kokeen vastaava 
toimitsija: 

Viitamäki Karoliina (0453974) 

Kokeen sihteeri: Kivistö Sini (4) 
Kokeen emäntä: Kivistö Sini 
Sää: 

 

Ylituomarin kertomus 

Kokeen järjestäjänä oli Lahden Seudun Mäyräkoirakerho ry. Jälkimaastot olivat Nastolan Jahti ry:n sekä 
Heinämaan metsästysseura ry:n mailla. Tukikohtana toimi Myllylammen urheilijoiden maja. 
Ylituomarina oli Satu Koski (Helsinki). Hän arvosteli koirat jäljillä AVO 1 - 6. 
Muut tuomarit olivat Satu Savolainen-Pulli (Vantaa) arvostellen koirat jäljillä AVO 7 - 12 ja Rauno Koskinen 
(Janakkala) arvostellen koirat jäljillä VOI 21 - 26. 
Vastaavana koetoimitsijana oli Karoliina Viitamäki (Lahti), joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään 
hyvin. 
Koirien tunnistusmerkintä tarkistettiin pistokokein eikä niissä ollut huomautettavaa. 
Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat riittävät ja ne oli osin 
piilomerkatut. 
Sää oli vaihteleva pienine sadekuuroineeen sekä auringonpaisteineen. 
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin tuoreina pakastettuja, kokeeseen sulatettuja 
peuransorkkia. Riistahavaintoina sorkkaeläinten jälkiä ja jätöksiä, kanalintuja sekä sorsia. 
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. 
Kokeessa koearvostelun hyväksytysti suoritti Karoliina Viitamäki. 

Koe päättyi kello  

AVO-koirat 

Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
26.12.2013 

Rek. no FI13907/14 

Arvocas Finnhitti AVO 0 
Husu Noora 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Husu Noora 
Koiralle osoitetaan lähtömakaus, jonka tutkittuaan koira aloittaa maavainuisen ja sopiva vauhtisen 
jäljestyksen. Krepitys ohjatusti, mutta lähes heti ohjausalueen loputtua koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä, 
hukka. Aloitetaan puhtaalta jäljeltä ja edetään hetken mallikkaasti, kunnes koira päättää vaihtaa veriuran 
tuoreeseen sorkan jälkeen, toinen hukka. Osoitetaan pudas jälki, mutta sorkan jäljet jäävät kiehtomaan & 
pian koira poistuu jälleen määrätietoisesti jäljeltä, kolmas hukka ja koe kesk 
eytyy. Loppu jälki edetään harjoitellen. Kaato merkataan, mutta vielä tuore sorkka kiinnostaa enemmän. 
Osaava jäljestäjä, jota tänään kiinnosti ajohommat jälkityötä enemmän. 

  

  



Labradorinnoutajanarttu, s. 14.12.2014 Rek. no FI13089/15 
Fiin Lada AVO 0 
Lammila Outi 0 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Marjo Koskinen 
Ohjattu lähtö. Lada aloittaa rauhallisen jälkityön. Jälkeä edetään hetki, kunnes jälki ylittää metsäautotien. 
Tiellä on ulkoilijoita ja irtokoiria. Ladan ajatus sekoaa ja jälkityö ei etene. Hukka. Palautuksen jälkeen hyvää 
jälkityötä kulmalle, jossa makaus merkataan ja kulma tarkasti. Toisen osuuden puolivälissä tarkastelut 
lisääntyvät ja koira syö heinää, hukka. Palautuksen jälkeen jäljestys ei enää kiinnosta ja koe keskeytetään 
kulmalle. Mennään harjoitellen loppuun. Lada tarvitsee vielä harjoitusta, jotta jaksaa jäljestää koko jäljen ja 
työskentely muuttuu itsenäisemmäksi. 

  
Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 23.04.2015 Rek. no FI30255/15 
Käpälämäki Lulun Andante AVO 0 
Villa Mira 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Villa Mira 
Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkii hyvin. Kreppaus ohjatusti. Alkaa maavainuinen rauhallinen ja 
pyrähtelevä jäljestys. Ensimmäisen osuuden alkupuolella koira tekee muutaman syherön jäljen molemmin 
puolin, palaa kehoituksesta veriuralle. Edetään mallikkaasti ensimmäiselle kulmalle, jonka koira merkkaa 
pysähtymällä. Kulma tarkasti. Toisella osuudella meno käy epävarmaksi, koira pysähtelee ja tarvitsee 
kehoituksia työn jatkamiseen. Toisen osuuden puolivälissä meno pysähtyy kokonaan, hukka. Puhtaalta 
jäljeltä jatketaa, mutta pian toistetaan edellinen kuvio, ja tuomitaan toinen hukka. Jatketaan puhtaalta jäljeltä, 
mutta koiran menohalut kertakaikkiaan loppuivat ja jäljestys pysähtyy. Tässä kohtaa todetaan, ettei ole 
mahdollista päästä jäljen loppuun koeajan puitteissa ja koe keskeytetään. Harjoitellen loppuun, ja sorkka 
kiinnosti. Osaava nuori jäljestäjä, jolle tänään iski uskonpuute. Lisää treeniä, niin tulokset varmasti 
paranevat. 

 
 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

10.09.2014 
Rek. no FI52552/14 

Quincas Ois Livin' La Vida Loca AVO 0 
Snellman Anu , Smahl Susanna ja Kiuru 
Hanna Kaisa 0 pistettä 

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Kiuru Hanna Kaisa 
Sulo ohjataan jäljelle. Jälkeä edetään iloisesti pomppien vähän matkaa, mutta tarkistuksen päätteeksi koira 
ottaa paluujäljen. Hukka. Palautuksen jälkeen, jälsjestys jatkuu runsaasti tarkistelevana kunnse Sulo poistuu 
jäljeltä määtärietoisesti. Hukka. Palautuksen jälkeen jäljestys jatkuu kulmalle, josta matka jatkuu suoraan 
aina hukkaan asti. Koe keskeytetään ja mennään harjoitellen loppuun. Sulo väläytteli jäljestystaitojaan, mutta 
tarvitsee vielä harjoitusta riistarikkaassa maastossa. Hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö. 

 

 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

07.09.2006 
Rek. no NO21331/06 

Storfoten´s Cliff AVO 0 
Hulkkonen Annukka 0 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Hulkkonen Annukka 
Koira tutkii alkumakauksen hyvin, krepitys ohjatusti. Alkaa maavainuinen, rauhallinen jälkitarkka jäljestys. 
Ensimmäisen osuuden puolivälissä koira tekee laajat tarkistuslenkit jälljen molemmin puolin, ja käy 
pyörähtämässä hirven jätöksissä. Veriura löytyy omin neuvoin. Ensimmäinen makaus nuuhkitaan 
erinomaisesti, kulma selvitetään takalenkillä. Toisella osuudella maasto muuttuu haastavammaksi, tuuli 
pyörittää koiraa hakkuuaukolla. Se tekee kuitenkin sitkeästi töitä ja jatko löytyy. Hetken päästä koira lähtee 
tarkistamaan sorkan jälkeä ja ajautuu etäälle verestä, hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota edetään 
mallikkaasti jonkun matkaa, kunnes koira tarkistuslenkillä ajautuu toiseeen hukkaan. Puhtaalta jäljeltä 
jatketaan kulmalle, jossa makaus merkataan jälleen erinomaisesti. Kolmas osuus löytyy laajalla kaarrolla. 
Kolmannen osuuden alussa todetaan, että ei ole mahdollista päästä kaadolle koeajan puitteissa ja koe 
keskeytyy. Harjoitellen loppuun. Koira nuolee ja nyppii kaadon. Koira jäjestää tunnollisest, lisää treeniä niin 
etenevyys ja varmuus paranevat. 

  



Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 06.11.2012 Rek. no FI51771/13 
Kalyanas Deep Purple AVO 2 
Salokoski Katri 34 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Salokoski Katri 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koiralle osoitetaan alkumakaus jonka tutkii. Krepitys ohjatusti. Koira jäljestää pääosin maavainuisesti ja 
mukavaa kävelyvauhtia. Ensimmäisellä osuudella koira tekee muutamia laajoja tarkistuslenkkejä jäljen 
molemmin puolin, mutta palaa veriuralle omatoimisesti. Ensimmäinen makaus merkataan nopeasti, kulma 
tarkasti. Toisella osuudella koira tekee muutamia laajenevia tarkastuslenkkejä, joista ajautuu hukkaan. 
Osoitetaan puhdas jälki, jota edetään mallikkaasti toiselle kulmalle asti, joka selvitetään takalenkillä. Makaus 
yli kävellen. Kolmannella osuudella koira tekee muutaman tarkistuksen jäljen molemmin puolin. Kaadolle 
sivusta ja se kiinnostaa. Lupaava jäljestäjä jota linnun hajut tänään houkuttivat. 

 

 Karkeakarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 

30.05.2013 
Rek. no FI38661/13 

Pilli Piiparin Gangster AVO 1 
Hirvonen & Sorsa Kirsi & Petri 44 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Sorsa Petri 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koiralle osoitetaan alkumakaus, ja edetään krepitystä ohjatusti. Ennen ohjausalueen loppua koira ohjataan 
uudelleen alkumakaukselle ja krepitys ohjatusti. Alkaa ilmavainuinen ja sopivavauhtinen jäljestys, joka 
etenee jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Toisella osuudella meno hidastuu kun koira 
tarkistelee veriuran yli kulkeneen hirvilauman jälkiä. Näiltä pyörähdyksiltä palataan oma-aloitteisesti 
veriuralla. Hieman ennen katkoa koira tekee laajan tarkistuslenkin, lähes hukan rajoille asti, mutta ohjaajan 
oikea-aikaisella kehoituksella palaa jäljelle. kaadolle suoraan, koira merkkaa sen nuolemalla, nyppimällä ja 
kuopimalla. Tunnollinen jäljestäjä jota riistakin kiinnostaa, mutta tänään jäljestystehtävä oli mielessä 
päälimmäisenä. 
  



  
Pitkäkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
23.10.2014 

Rek. no FI54945/14 

Käpälämäki Pikku-Sera AVO 1 
Hannukka Leevi & Leikkonen Ottilia & Lindhom 
Tuija 45 pistettä 

Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Leikkonen Ottilia 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö. Sera jäljestää rauhallista kävelyvauhtia melko jälkitarkasti. Kaikilla osuuksilla tehdään 
muutama pieni tarkastuslenkki. Kolmannella osuudella yksi isompi tarkastuslenkki. Ensimmäinen makaus 
merkataan ja kulma tarkasti. Toinen makaus ylitetään ja kulma lenkillä. Kaadolle tultaessa koira jää 
pyörimään metrin päähän kaadosta hämmentyneenä, mutta hetkenpäästä löytää kaadon. Se kiinnosti. Hyvä 
koiran ja ohjaajan yhteistyö. 

 

 parsonrussellinterrieriuros, s. 13.02.2015 Rek. no FI19999/15 

Pampalovaaran Jokeri Kortti AVO 1 
van de Leur Sonja 47 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Van de Leur Sonja 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 10 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 12 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Hermanni ohjataan rauhalliseen jälkityöhön, jossa käytetään pääsääntöisesti maavainua, mutta ilmavainu 
otetaan tarpeen vaatiessa käyttöön. Jäljellä teehdään muutamia teräviä alle narun mittaisia tarkistuksia. 
Toisella ja kolmannella osuudella pari pientä tarkistuslenkkiä. Ensimmäinen kulma tarkasti makaus 
vauhdissa nuuhkaisten. Toinen kulma muutamalla pienellä lenkillä ja makaus merkataan hyvin ja pysähtyen. 
Kaadolle tullaan suoraan ja se kiinnosti koiraa. Hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö. 
  



 

 Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

15.12.2012 
Rek. no FI13242/13 

Centtimetrin Vivica AVO 1 
Rinkinen Anna & Markkula Tony 48 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Rinkkinen Anna 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö. Judo jäljestää rauhallista kävelyvauhtia. Jälkityö on melko jälkitarkkaa. Ainoastaan 
metsäkoneurilla poistutaan jäljeltä hieman kauemmaksi. Makaukset merkataan hyvin pysähtyen ja kulmat 
hyvin. Kaadolle tultiin suoraan ja koira jäi sitä nuuhkimaan. Hieno suoritus keväisessä metsässä. 

 

 Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 08.04.2015 Rek. no FI28361/15 

Käpälämäki Hiltun Alfa AVO 1 
Humalisto Hanna-Kaisa 48 pistettä 
Tuomari: Savolainen-Pulli Satu (861123), ohjaaja Humalisto Hanna-Kaisa 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Ohjattu lähtö. Aapo jäljestää mukavaa kävelyvauhtia melko jälkitarkasti. Ensimmäisellä ja toisella osuudella 
tehdään muutama pieni tarkastuslenkki. Makaukset syödään ja kaavitaan tarkkaan. Kulmat hyvin, toisella 
osuudella jäljeltä pyrähtää lentoon kahdesti lintu, mutta ne eivät Aapoa hetkauta. Kaadolle tullaan suoraan ja 
sitä Aapo jää nuolemaan. Erinomainen suoritus ensikertalaisilta. 

 
 Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 

10.08.2015 
Rek. no FI45699/15 

Hännänhuipun Timantit On Ikuisia AVO 1 
Taka-Sihvola Hanna & Korpela Jarno 49 pistettä 
Tuomari: Koski Satu (782997), ohjaaja Taka-Sihvola Hanna 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 10 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 14 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koiralle osoitetaan alkumakaus, jonka tutkii hyvin. Krepitys ohjatusti. Alkaa maavainuinen reipasvauhtinen ja 
jälkitarkka jäljestys. Ensimmäisellä osuudella jälki menee vanhan tiepohjan yli, tämä selvitetään parilla 
rengastuksella. Ensimmäinen makaus merkataan hyvin, kulma tarkasti. Toinen makaus ja kulma tarkasti. 
Kolmas osuus jälkitarkasti. Kaadolle sivukautta, koira nuuskii sorkan ja nappaa sen suuhunsa. Hieno, 
äänetön ja keskittynyt suoritus. 



 VOI-koirat 

Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoirauros, s. 
09.02.2012 

Rek. no FI19166/12 

Dachswagen Hey Ho Herbie VOI 0 
Kaikkonen Ulla 0 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Kaikkonen Olli 
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään sopivaa vauhtia. 
Ensimmäinen osuus jälkiuralla tai sen tuntumassa lähes ensimmäiselle kulmalle, jossa rengastusten jälkeen 
ajautuu kauas ja tästä ensimmäinen hukka. Jatketaan veretyksen jatkolta hyvin, lähes toiselle kulmalle, jossa 
ajautuu taas kauas jäljestä, toinen hukka. Jatketaan puhtaalta ja kulmalta suoraan aina kolmanteen hukkaan 
asti. Tuomari keskeyttää kokeen. Makauksista ensimmäinen kävellään yli ja toinen nuuhkaistaan vauhdista. 

 

 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 

25.02.2013 
Rek. no FI20716/13 

Aavistuksen Lemmen-Liekki VOI 2 
Kähkönen Taru 30 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Kähkönen Hannu 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 7 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä 
Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään rauhallista vauhtia. Kaikki 
osuudet jälkiuralla tai sen läheisyydessä tehden joitakin tarkasteluita. Ensimmäisen osuuden puolivälissä 
lentoon lähtenyt metsäkanalintu aiheuttaa pyörimistä, mutta itsenäisesti jälkityöhön. Ensimmäisellä kulmalla 
ollut katko aiheuttaa useita lenkkejä ja koira ajautuu lopulta niin kauas, että palautetaan, tästä hukka. 
Jatketaan veretyksen jatkolta. Makaukset eivät juuri aiheuta toimenpiteitä, yksi ohitetaan, kaksi kävellään yli 
ja yksi nuuhkaistaan nopeasti. Kaadolle suoraan, se kiinnosti. 

 
 Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoiranarttu, s. 

10.04.2011 
Rek. no FI28238/11 

Dachswagen Dona Victoria VOI 2 
Vaittinen Elina 34 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Vaittinen Elina 

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 6 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 10 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääosin ilmavainulla ja edetään rauhallista vauhtia. Suorilla 
osuuksilla tehdään joitakin tarkasteluita. Toisella osuudella lentoon lähtevät sorsat meinaavat viedä 
mielenkiinnon, mutta ohjaajan kehoitus ja pieni aprikointi, niin matka jatkuu. Toisella osuudella tarkasteluita 
ja yhden jälkeen koira ottaa paluujäljen, tästä hukka. Ensimmäinen ja kolmas kulma hyvin. Toinen kulma, 
jolla katko selviää ilmavainulla. Makauksista yksi yli, kaksi seuraavaa lähes pysähtyen ja viimeinen nopeasti 
pysähtyen. Sorkalle suoraa, se kiinnosti. 

  



Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 
14.05.2014 

Rek. no FI35038/14 

Tiny Trotter`s Fantastic Four Feet VOI 2 
Saarinen Tuija & Kiiskilä Taia 37 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Saarinen Tuija 

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 9 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 5 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä 
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääosin maavainulla ja edetään kävelyvauhtia. Kaikilla osuuksilla 
tehdään useita tarkasteluita ja etenevyys kärsii. Ensimmäinen kulma pienellä lenkillä. Toinen jolla katko, 
teettää runsaasti töitä, mutta itsenäisesti jatkoon saappaan jälkiä pitkin. Kolmannella kulmalla pari 
suunnantarkistuslenkkiä. Makaukset joko ylittää tai ohittaa. Kaadolle sivusta, se kiinnosti. Tänään 
palkintosijaa pudottaa makausten merkkaamattomuus ja runsaat tarkistelut. 

 
 Labradorinnoutajauros, s. 15.01.2014 Rek. no FI15502/14 

Strongline´s Master of Disaster VOI 2 
Rantanen Tiina 38 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Lehtinen Joonas 

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä 
   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä 
   Työskentelyn 
etenevyys 

(10) 8 pistettä 

   Lähtö, kulmat, 
makaukset 

(14) 7 pistettä 

   Käyttäytyminen 
kaadolla 

(3) 3 pistettä 

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä 
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään reipasta vauhtia. Kaikilla osuuksilla tehdään 
pieniä riistan jälkien tarkasteluita. Ensimmäinen kulma, jolla katko selviää, kun koira oikaisee sen kulman 
kohdalta suoraan seuraavalle osuudelle. Toinen ja kolmas kulma takalenkillä. Makaukset saavat osakseen 
vain vähän pidemmän nuuhkaisun ja pienen vauhdin hidastuksen. Kaadolle suoraan, se kiinnosti. Muutoin 
mallikas suoritus, mutta ne MAKAUKSET. Tarkkuus saattaisi parantua vielä lisää ohjaajan lisä jarrutuksella. 
Tänään tapahtumista johtuen palkintosija putoaa. 
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Davico Whirling Snow VOI 1 
Pollari Merja 45 pistettä 
Tuomari: Koskinen Rauno (958381), ohjaaja Pollari Merja 

   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 
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään maavainulla ja edetään sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet jälkiuralla 
tai sen tuntumassa tehden joitakin tarkasteluita. Makauksista kolme viimeistä merkkaa nopeasti pysähtyen, 
ensimmäisen nuuhkaisee vauhdissa, pysähdykset saisivat olla aavistuksen pidempään. Ensimmäinen 
kulma, jolla katko selviää ihmisjälkiin tukeutuen, tosin kulman tuntumassa ollut pahka meinaa aiheuttaa 
päänpaivaa. Toinen ja kolmas kulma lähes jäljen mukaisesti. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. 

  

 


