MEJÄ-KOKEET 2010
N ABSOLUTIS ULTIMATE ROSE 18173/06 s. 17.02.2006
kasv. Tellervo Timonen
om. Heidi & Simo Korkee
Liperi, Kaatamo 13.6.2010
Markku Hassinen
VOI1
40
Ohjattu lähtö, jossa koira tutkii makauksen. 1-osuus hyvää jäljestystä. 2-osuuden alussa hakemista muuten
hyvää jälkityötä. 3-osuus alku hyvin ja loppuosalla tehdään useampi sivutarkistuslenkki palataan sieltä
takaisin. 4-osuus alussa käydään taas sivulla ja loppuosa mennään jäljen tuntumassa. Makaukset kaikki
koira tänään ohittaa sivusta. 1-kulmalla olevan katkoksen selvittää osaksi jäljentekijöiden jälkiä ja osaksi
haulla. 2-kulma mennään tarkasti ja 3-kulma selvitetään lenkillä kulman takaa. Kaadolle tullaan jälkeä
myöden ja sitä koira jää nuuhkimaan. Välillä reipastakin vauhtia edennyt suoritus. Koira saisi olla
makauksista kiinnostuneempi.
Joensuu, Kovero 22.8.2010
Kari Muje
VOI2
36
Rapsu ohjataan huolellisesti alkuun. Jäljestys on lähinnä maavainuista ja vauhti maastoon sopivaa. Toista
osuutta aivan tarkasti, vain toinen makaus ohitetaan. Katkokulmalla Rapsu huomaa veren lopun, tekee
laajan kaarron jatkon yli tulojäljelle, kokeilee saapasjälkeä, mutta jatkaa kulman ulkopuolelle ojalle jossa
tehtävä unohtuu vanhoja hirvenjälkiä ihmetellessä. Palautus ja loppuosuudet tarkasti. Kolmas makaus
läheltä ohi. Kaato haltuun pysähtyen ja nuuhkien. Näin tarkalta jäljestäjältä yllättävä katkohukka vei
huipputuloksen.
N AGROSOFENS FIINESS 35337/08 s. 02.04.2008
kasv. Annika Bergquist & Helen Häggström
om. Annina Nurmikivi & Marja-Liisa Lindell
Siuntio 4.5.2010
Anne Viitanen
VOI1
45
Rasa nuuhkii alkumakauksen hyvin ja lähtee heti itsenäiseen hyvävauhtiseen jälkityöhön. Kaikki osuudet
mennään aaltoillen molemmin puolin jälkeä tai jäljen sivussa tuulen suunnasta riippuen. Pääsääntöisesti
maavainulla edeten koko jäljen. Makauksista merkkaa vain toisen hyvin, ensimmäisen kevyesti nuuhkaisten
ja muut ohi. 1 kulma jossa katko saappaita seuraten. 2 kulma reilusti oikaisten ja 3:s tarkasti. Kaadosta
ottaa ilmavainun jo 50:n metrin päästä ja siksi tulee kaatoa kohti sivusta, eikä meinaa sitä ensin löytää.
Kaadon nuuhkii ja nuolee. Erinomainen jälkikoira, jonka pisteitä verottaa hieman huolimattomat makaukset
ja kulman oikaisu.
Salo, Muurla 25.7.2010
Paul Vuori
VOI2
32
Makuu nuuhkitaan ja siirrytään jäljelle. Heti alussa Rasa poistuu jäljeltä tekemään pienen tarkistuksen.
Pieniä tarkistuksia tämä ilmavainuinen koira tekee useita jäljen aikana. Makuista merkitään selkeästi yksi,
muut ohitetaan tai kierretään. Kulmista toinen tarkasti, toinen reilulla ylipistolla. Katkokulmalla aluksi
hieman jalanjälkiä pitkin. Vaihdetaan kuitenkin hakulenkiksi. Kun tulosta ei synny, koira poistuu jäljeltä.
Kaato kiinnostaa Rasaa ja se nuuhkii ja nuolee sorkkaa. Tänään työskentelyä haitannee lämmin ilma, koska
koira vaikuttaa hieman hapuilevalta.
Siuntio 1.8.2010
Pekka Tuomi
VOI1
47
Hyvä ohjattu lähtö. Osuudet miltei jäljen päällä. Makaukset merkkaa pysähtyen ja nuuhkien. Katkokulma
miltei jalan jälkiä, muut jäljen mukaisesti. Toisen osuuden vahva metsäpolku, jota viisikymmentä metriä
teettää paljon töitä. Kaatoa nuuhkii.

Ruovesi, Ylä-Vääri, Pilkottu 22.8.2010
Olavi Nurmiranta
VOI3
28
Rauhallista vauhtia etenevä jäljestäjä, joka tekee osuuksilla laajat tarkistuslenkit. Katkokulma jää Rasalta
selvittämättä, muut kulmat rengastaen. Neljännellä osuudella määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka.
Makaukset merkataan selvästi ja kaato kiinnostaa.
N ARCTICFOX'S CAROL 22336/04 s. 19.02.2004
kasv. Jarmo Turakainen
om. Rea Suominen-Ahti
Marko Aaltonen
VOI1
48
Loimaa 30.5.2010
Alkumakuulta ohjatusti liikkeelle. Melko jälkitarkkaa maa- sekä ilmavainuista jälkityötä. Toisella osuudella
yksi laajempi tarkistus riistan jäljillä, palataan itsenäisesti jälkityöhön. Katkokulmalta veretetty osuus
loppuun, josta saa vainun lähellä (15m) olevasta hirvenraadosta. Raato käydään tarkistamassa. Ohjaajan
kehotuksesta palataan ilmavainulla uuden osuuden alkuun, muut kulmat tarkistuslenkillä. Makuut
merkitään. Kaadolle pysähtyen nuuhkimaan. Rauhallinen ja varma suoritus kokeneelta jälkiparilta.
Miehikkälä 6.6.2010
Martti Hirvonen
VOI1
50
Alkumakaus tutkitaan. Jäljestää kaikki osuudet erittäin tarkasti. Kulmat tarkasti. Katkon selvittää
vaivattomasti osin tekijän jälkiä myöten. Osoittaa kaikki makaukset. Jää nuuhkimaan kaatoa. Koira jäljestää
maastoon sopivalla vauhdilla. Erinomainen jäljestäjä.
Salo, Muurla 25.7.2010
Paul Vuori
VOI2
34
Nanna tarkistaa lähtömakuun ja lähtee ohjaajan talutuksessa jäljelle. Jäljestäessä pyritään käyttämään
maavainua, mutta tänään jokin häiritsee Nannan työtä ja ilmavainuun turvaudutaan usein. Jäljestysvauhti
on maastoon sopiva kävelyvauhti. 1. osuuden alussa pari pientä kaarrosta jäljen sivulle, muu osuus jäljen
päällä. Makuu nuuhkaistaan. Kulmalla pieni tarkistus. 2. osuudella neljä tarkastuskaarrosta, joilta hyvin
jäljelle, muu osuus hyvää työtä, makuu nuuhkitaan. Katkokulma ei tänään selviä. 2 isoa, aivan samanlaista
lenkkiä ja poistuminen väärään suuntaan. Tästä hukka. 3. osuus tarkinta työtä, mutta makuu jää
merkitsemättä. Kulmalla pieni tarkistus. Viimeisellä osuudella pari pientä kaarrosta ja yksi riistanjäljen
tarkistuspisto. Kaatoa nuuhkitaan ja nuolaistaan. Nanna tekee suurimman osan ajasta tarkkaa työtä. Jostain
syystä tänään melko paljon tarkistuksia.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI2
35
Näytetty ja haisteltu alkumakaus, mistä itsenäiseen ja rauhalliseen jälkityöhön naru ohjaajan ja koiran
välissä löysällä. Tuuli pyöritti verijäljen sekä sorkanjälkien hajuja, ja Nanna pyöritti sitten myös Mikkoa.
Toinen osuus oli täynnä sorkkien jälkiä ja osuuden lopussa hukka. Neljännellä osuudella myös riistan jäljillä,
muillakin osuuksilla pienet sivulenkit. Kaikki makaukset ja kulmat mallikkaasti. Tänään kaato, makaukset ja
kulmat hienosti, etenevyys ja varmuus heikommin.
Marttila 5.9.2010
Ilkka Niemi
VOI1
49
Nuuhkittuaan alkumakauksen Nanna lähtee reippaasti jäljelle. Edetään varmasti jäljellä. Viimeisellä
osuudella tarkastetaan risteävä polku määrätietoisesti pienellä pistolla. Katkokulmalla ensin pieni
tarkistuslenkki takana, sitten toinen väärällä puolella, sen jälkeen suoraan veretyksen alkuun. Muut kulmat
tarkasti. Kaikki makaukset merkataan erittäin selkeästi pysähtymällä sopivaksi ajaksi ja nuuhkimalla.
Kaadosta Nanna ottaa ilmavainun, tuuli pyörittää hajua vähän sivuun ja Nanna kiertää kaatoa. Välillä edessä
on pusikko ja sekin pitää kiertää. Määrätietoisella haulla Nanna tulee kaadolle ja jää nuuhkimaan sitä.
Janakkala 18.9.2010
Mikko Mikkonen
VOI2
34
Koira lähtee rauhallisesti jäljelle. Jäljellä se etenee maavainua käyttäen. Makauksista se merkkaa kaksi
hyvin. Toiset kaksi se merkkasi, mutta erittäin lievästi. Kulmat koira selvittää hyvin, mutta katkokulma tuotti
vaikeuksia. Katkolla koira työskenteli aluksi hyvin, mutta aikaa kului ja katko jäi selvittämättä. Koiralle

tuomitaan hukka. Kaikki neljä osuutta koira selvitti jälkitarkasti, eikä tehnyt tarkastuslenkkejä jäljen sivuilla.
Kaadolla koira osoitti sen nuollen ja nuuhkien, sekä jääden kaadolle.
N BANIETTA'S STYLE FOR MYROCK'S FI25062/09 s. 02.03.2009
kasv. Minna Skönroos
om. Johanna Lumme
Eurajoki 15.8.2010
Taina Ketola
AVO0
0
Erinomaisesti ohjattu lähtö. Koira aloittaa itsenäisen pääosin ilmavainuisen, maastoon sopivavauhtisen
jälkityön. Tiheikön loputtua koira tekee laajan tarkistuslenkin lähelle alkumakausta, verijälki ei kiinnosta,
hukka. Edetään n. 50 metriä kun koira lähtee riistan jäljille pellon reunaan. 2. hukka. Pian uuden alun
jälkeen vahva riistapolku vie koiran mielenkiinnon, 3. hukka ja tuomari keskeyttää kokeen. Riistarikas
maasto oli tänään kiinnostavampi kuin verijälki.
U BRUTUS UIT DE BRIELTJE'S 33959/08 s. 19.01.2008
om. Auli Heldoorn
Kiuruvesi 23.5.2010
Heikki Ryynänen
AVO3
29
Huolellinen lähtömakauksen tarkistus, josta alkaa reipasvauhtinen, sujuva eteneminen, joka kuitenkin
harhautuu oikealle ja aiheuttaa hukan. Edettiin makaukselle, jonka merkkaa pysähtyen. Kulma menee
pitkäksi ja siitä toinen hukka. Toisen makauksen merkkaa pysähtyen ja kulman ottaa suorakulmaisesti.
Etenee sujuvasti lähelle kaatoa. Kaartaa oikealle, josta haistaa ilmavainulla sorkan ja menee luokse.
Pieksämäki 20.6.2010
Tuula Svan
AVO0
0
Ruttu ohjataan jäljelle ja se jäljestää maavainulla. Ensimmäisellä osuudella yksi lenkki jäljen sivuun ja sitten
jälkeä kulmalle, makaus nuuhkien. Kulmalta ajaudutaan jäljen sivuun hukkaan asti. Puhdas jälki jota toiselle
kulmalle, kulma oikaisten ja suoraviivaisesti jäljeltä hukkaan asti. Puhdas jälki jota seurataan noin 100m ja
jälleen ajaudutaan jäljen sivuun josta kolmas hukka ja koe keskeytetään. Kokemuksen ja kulmien
harjoittelun myötä tulee varmuutta jäljestämiseen.
Kuopion ymp. 11.7.2010
Minna Vornanen
AVO3
28
Hyvä ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla, välillä jäljen päällä, välillä jäljen sivussa.
Ensimmäisellä osuudella vain pieni tarkistuslenkki jäljen sivuun. Hieman ennen 1. kulmaa koira ohjautuu
jäljen sivuun. Koira ylittää myös 2. osuuden, eikä löydä itsenäisesti jäljelle, tuomitaan hukka. Osoitetaan
uusi alku. 1. makauksen koira osoittaa pysähtymällä. Kulma lenkitetään useaan kertaan ennen kuin
päästään 2. osuudelle. 2. osuus kuljetaan osan matkaa jäljen sivussa. 2. makauksen merkkaa pysähtyen,
kulma tarkasti. 3. osuuden lopussa useita tarkistuslenkkejä jäljen sivuun joiden jälkeen koira harhautuu
jäljeltä eikä löydä itsenäisesti jälkeä. Tuomitaan hukka ja osoitetaan uusi alku. Kaadon koira osoittaa
selvästi jääden sille sekä nuuhkien. Hyvä jälkipari.
U CANE ROSSICCIO FEROCE 40196/07 s. 11.07.2007
kasv. Susanna Di Piazza
om. Eerika Korhonen & Janne Tuovila
Miehikkälä 6.6.2010
Martti Hirvonen
VOI1
43
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä jäljelle tehden joka osuudella useampia lyhyitä tarkistuksia ja välillä etenee
jälkitarkasti. Katkon selvittää tekijän jälkiä myöten. Toinen kulma menee pitkäksi ja sieltä laajalla lenkillä
takaisin lähelle kulmaa. Kolmas kulma tarkasti. Osoittaa kaikki makaukset. Omii kaadon. Itsenäisesti ja
väsymättömästi työskentelevä koira varsin vaihtelevassa maastossa.

Virrat 22.8.2010
Markku Sällylä
VOI2
39
Vauhdikkaasti jäljelle. Pienten tarkistusten jälkeen etenee melko jälkitarkasti jäljen molemmin puolin.
Tultaessa katkokulmalle, kulkee veritetyn osan loppuun tarkasti, mutta lähtee rengastamaan väärältä
puolelta. Rengastaa uudelleen taas väärältä puolelta ja isommalla lenkillä. Koska koira ajautuu jo niin kauas
ja aika alkaa ylittyä. Tuomitaan hukka. Loppuosuus kaadolle selvästi rauhallisempaa etenemistä. On
kaadosta kiinnostunut.
N COLUMBA 36227/07 s. 13.06.2007
kasv. Jutta Lindell
om. Suvi & Riku Filpponen
Tammela 6.7.2010
Mari Mamia
ACO2
33
Lähtömakaus osoitetaan, hyvä ohjaus jäljelle. Koira jäljestää pääosin ilmavainulla aaltoillen jäljen
molemmin puolin ja tehden laajojakin tarkastuslenkkejä kaikilla osuuksilla. Ensimmäinen makaus syödään
ja jäädään seisomaan niin kauaksi aikaa, että joudutaan kehottamaan eteenpäin, kulma mennään tarkasti.
Toinen makaus ei kiinnosta. Kulmalta mennään yli ja hairahdutaan riistapolulle. Hukka. Osoitetaan puhdas
jälki ja edetään hiukan epävarmemmin kaadolle. Sorkan omistaa nuollen. Lisää harjoitusta niin tarkkuus
paranee. Vauhdin rauhallinen ohjaaja osaa jarruttaa sopivaksi.
N COPPERFOX'S CARINA 41090/08 s. 14.07.2008
kasv. Riku Rantala
om. Hanna Helin
Nakkila 11.9.2010
Heikki Kulo
AVO1
48
Rauhallisesti liikkeelle. Lähes täysin jälkitarkasti, välillä hieman jäljen yli aaltoillen, varmaa rauhallista työtä.
Kolmannella osuudella kolme riistajäljen tarkistusta. Kulmat hienosti, makuut pysähtyen nuuskimaan.
Löytää kaadon joka kiinnostaa. Taigalta loistava suoritus jossa vain pientä hiomista.
U DAMIIKAN LIVIANO 15110/04 s. 06.02.2004
kasv. Päivi Kakko
om. Tiina Lehtinen & Juha Rajala
Kauhava/Alahärmä 23.6.2010
Sakari Kankaanpää
VOI1
44
Koira lähti reipasta kävelyvauhtia. Ensimmäisen osuuden alussa tarkistuslenkkejä, lopussa suoraan
kulmalle. Siellä tarkistuksia, toinen osuus suoraan kulmalle. Siellä katko, laajoin tarkistuksin. Kolmannen
osuuden alku suoraan, lopussa pienin tarkistuksin. Kulmalla laajaa tarkistuksia, löyti jäljen. Siitä suoraan
kaadolle - nuuski sen. Merkkasi osan makauksista ja kulmista.
Kurikka, Jurva 8.8.2010
Erkki Rantamäki
VOI1
43
Elmeri ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys. Jokaisella osuudella Elmeri
tekee lukuisia tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Jäljestämisvauhti sopiva. Makauksista kaksi ohi kaksi
merkattiin nopeasti. Katkokulmalla tarkistuslenkki. Ensimmäinen kulma oikaistiin, muut kulmat hyvin.
Kaadon omisti ottaen sen suuhun. Kokonaisuudessaan hyvä suoritus koiralta ja ohjaajalta.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI2
35
Rauhattomasti alkumakaukselle, missä ohjaaja pidätteli Elmeriä ja makaus tuli haisteltua kahdesti. Elmeri
jäljestää jarrutetusti pääosin maavainua käyttäen. Osuudet mennään tarkasti, paria pistoa lukuun
ottamatta. Teeriparven lentoonlähtö jäi Elmeriltä havaitsematta. Makauksista 2 mallikkaasti merkiten, yksi
huolimattomammin, yksi ei kiinnostanut. Katkokulma ilmavainulla kauniisti kaartaen. Toinen kulma
työläästi rengastaen pari kertaa ja hukka. Lopussa riistapolun haistelua. Kaadolle jäi haistelemaan.

Askola 5.9.2010
Paul Vuori
VOI1
47
Paikalliset sienestäjät vahdittuaan Elmeri tarkistaa lähtömakuun ja lähtee ohjattuna jäljelle. Elmeri käyttää
jäljestäessään sekavainua. Elmeri on voimakas koira joten ohjaaja määrittelee vauhdin. Suorilla osuuksilla
melko tarkkaa työtä. Pieniä tarkistuksia muutama ja yksi isompi metsätien ylityksen jälkeen. Makuilla
ensimmäisen yli kävellään muilla nopea pysähdys ja nuuhkaisu. Kulmat hyvin. Katkokulmalla jonkin verran
yli ja laajalla lenkillä takaisin katkokulman alkuun ja oikaisemalla veretyksen alkuun. Lopussa olevaa sorkkaa
nuuhkitaan ja lopuksi kieritään taas selällään. Hieno suoritus.
Ähtäri 10.10.2010
Mikko Ahti
VOI1
44
Elmeri ohjatusti jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan maavainulla ohjaajan jarruttaessa vauhdin sopivaksi.
Ensimmäinen osuus hyvin, makaus merkaten. Ensimmäisellä kulmalla ollut katko selvitetään rengastamalla
vaivattomasti. Toinen osuus hyvin, mutta makaus ohitettiin metrillä. Toinen kulma erittäin tarkasti.
Kolmannella osuudella pari pientä tarkistusta jäljen sivuun, joista toisen aikana ohitettiin makaus. Kolmas
kulma pienellä suunnantarkistuslenkillä. Neljäs osuus hyvää jäljestystä, mutta makaus taas ohittaen. Juuri
ennen kaatoa ajautuu jäljen sivuun, mutta Elmeri huomaa itse erehdyksensä ja rientää kaadolle takakautta
jääden sille sitä tutkimaan. Mukavanoloista jäljestystä, mutta kolmen makauksen ohitukset pudottavat
pisteitä.
N DRAGONFLAME'S LIL'FIRECRACKER 22007/08 s. 31.03.2008
kasv. Sanna Hannula
om. Juha & Terttu Koskela
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. 1.osuuden alussa muutama tarkastuslenkki, 1.makaus
merkataan pysähtymällä, heti makauksen jälkeen määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka. Osuuden
lopussa tarkastuslenkki, kulmalle tullaan jäljen sivusta ja kulma aina pitkäksi saakka, hukka. 2. osuuden alku
hyvin, sitten jäljen sivuun ja ohjaaja keskeyttää kokeen.
N FIREHEART ICE AND SPICE 11555/02 s. 09.12.2001
kasv. Anja Rajala
om. Kaija Collin
Korpilahti 13.5.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Nelli jäljestää tänään vain hirvenjälkiä ja niistä aiheutuu 3
hukkaa ensimmäisellä osuudella ja koe keskeytetään.
Seinäjoki 11.7.2010
Esa Pekkarinen
VOI2
34
Nelli lähtee rauhalliseen, ilmavainuiseen jäljestykseen kaarrellen jäljen molemmin puolin. Kahdella
ensimmäisellä osuudella vain pienet tarkastukset. Kulma takalenkillä, katkokulma laajenevalla
rengastuksella kaarrellen ja erittäin suuren lenkin jälkeen veretys löytyy. Kolmannella osuudella
ojanpohjalta löytyvät tuoreet sorkanjäljet, joita lähdetään tarkastamaan, jälki ylitetään ojaa pitkin. Palataan
takaisin ja lähdetään paluujäljelle. Hukka. Viimeinen kulma suurehkolla takalenkillä. Suoraan kaadolle, joka
tutkitaan nopeasti. Kaikki makuut osoitetaan hyvin. Hyvä jäljestäjä, joka herpaantui tuoreista sorkanjäljistä.
Virrat 22.8.2010
Markku Sällylä
VOI1
46
Rauhallisesti jäljelle, liikkuu miellyttävää vauhtia. Ensimmäisen osuuden alussa tekee laajan ympyrän jäljen
päällä. Palaa itsenäisesti jäljelle. Merkkaa selvästi kaikki makuut. Tarkasti katkokulman ulkopuolelta, muut
kulmat hyvin. Viimeisellä osuudella nosti ylös kolme metsäkanalintua. Ohjaaja oli tarkkana ja yhteistyö
jatkui hyvänä loppuun asti. Tuli kaadolle, josta oli kiinnostunut. Erinomainen jäljestys.

N FLAMINGFOX OF GREAT PLEASURE 26840/08 s. 06.09.2006
kasv. Els Van De Lagenberg, Belgia
om. Minna Skönroos
Tammela 23.5.2010
Tuovi Henttu
AVO0
0
Dina nuuhkaisee alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Tehtävä ei ole selvinnyt, sillä ohjauksen jälkeen koira
poistuu jäljeltä ja tuomitaan 1. hukka. Uuden alun jälkeen koira havaitsee veren ja aloittaa maa-ja
ilmavainuisen jäljestyksen jäljen päällä tai sen lähellä. Vauhti on miellyttävä. 1. osuuden lopussa Dina
seuraa kärrypolkua, palaa jäljelle ylittäen sen, tekee laajan lenkin eikä löydä omatoimisesti jäljelle, 2.hukka.
Alun jälkeen on 1. makuu. Se merkataan erinomaisesti, kulma pienellä lenkillä. 2. sivu hyvää jälkitarkkaa
jäljestystä. 2. sivun lopulla hakkuun reuna, jossa koira väistelee risuja. Juuri ennen kulmaa suuri lenkki,
kulmalle takaa ja makuu tarkkaan. 3. sivu jatkuu hakkuulle ja Dinan etenevyys romahtaa. Aikaa kuluu reitin
selvittelyyn. Hakkuun jälkeen suuria lenkkejä, palataan hetkittäin jäljelle. Kaadon lähellä Dina vaihtaa
ilmavainuun, joka vie 10m ennen kaatoa. Silloin Dina saa vainun paremmasta ja poistuu määrätietoisesti, 3.
hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Hyviä osuuksia Dinalla oli, risukko sotki
ajatukset tänään.
U GREZAGORD'S SUPERMIÄS 62647/08 s. 23.12.2008
kasv. Pia Takkunen
om. Anu Koskenranta
Keminmaa 8.8.2010
Jukka Välitalo
AVO1
43
Hyvä ohjattu lähtö. Aloittaa maa- sekä ilmavainuisen aaltoilevan jäljestyksen, muutamia turhia
tarkistuslenkkejä. Hirven jäljetkin matkalla tarkistetaan. Kulmat tarkasti makaukset merkaten. Kaadolle
suoraan mitä nuuhkitaan hieman haluttomasti. Jäljen pituus oli ainakin riittävä ja koira käyttikin
maksimiajan työhön.
N HÄMÄJÄRVEN ARE YOU READY 43947/06 s. 06.09.2006
kasv. Minna Hämäläinen
om. Mari Kattainen & Hannu Peltonen
Sastamala, Maso 16.5.2010
Jari Salokanto
AVO1
41
Rooa innostuu tutkimaan ja syömään aloitusmakuuta, ettei siitä hevin ilman ohjaajan kehotuksia olisi
lähdetty vähään aikaan liikkeelle. Mutta matkaan päästiin ohjattuna hyvinkin reippaasti. Avausosuus
vaikuttaa paikoitellen vielä hieman epävarmalta ja tuntuu, että koiralla on enemmän tahtoa kuin taitoa
pysyä jäljellä. Edetään koko osuus hieman sik-sakaten ja kiertäen ja kaartaen, välillä koukataan hieman
kauemmaksikin jälkiuralta. Aina sieltä vain tullaan ilmavainun tuomana takaisin siihen paikkaan, mihin
verijälki on vedetty. Toisella osuudella maaston vaikeutuessa hyvinkin risukkoiseksi koiran tarkkuus
lisääntyy huomattavasti eikä turhia seikkailuja viitsitä tehdä. Koira esittää avoimen luokan kilpailijaksi
erittäin taidokasta maa/ilmavainun yhdistelmää pitäytyen tarkasti jäljellä ja roikkuen nenällään sinnikkäästi
veriuran päällä. Kolmannella osuudella hyvään vauhtiin päässyt jäljestys jatkuu ottaen vain yhdessä kohtaa
vauhtia laajahkosta sik-sak -kuviosta. Kulmat koira osoittaa erehtymättömän selvästi. Ensimmäiselle
kulmalle tullaan hieman sivusta ja sitä ei ehditä kovin pitkään huomioimaan, toinen nuuskitaan ja nuollaan
sitäkin tarkemmin. Kaadolle tullaan suoraviivaisesti ja sorkka nuollaan, nuuskitaan ja hieman näykitäänkin.
Huippulupaava jäljestys, joka kokemuksen myötä voi johdattaa vaikka kuinka koviin tuloksiin.
Sastamala, Maso 8.8.2010
Tuula Svan
VOI0
0
Rooa ohjataan jäljelle ja se jäljestää pääosin ilmavainulla. Jäljestys on epävarmaa lenkitystä jäljen
molemmille puolille. Ensimmäisen osuuden puolivälissä ajaudutaan suoraviivaisesti pois jäljeltä, josta
ensimmäinen hukka. Puhdas jälki, jota kulmalle, jolla katko. Katko selvitetään laajoilla lenkeillä. Toisen
osuuden puolivälissä jälleen suoraviivainen poistuminen jäljeltä, josta toinen hukka. Toinen kulma laajalla
tarkistuslenkillä. Laajat lenkit jatkuvat ja kolmannelle kulmalle tultaessa on jäljestysaika käytetty ja tuomari

keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle. Makauksista ensimmäisen ohittaa, toisen ja kolmannen osoittaa
pysähtymällä. Kokemuksen myötä Rooa kyllä pääsee vielä parempiin tuloksiin.
U HEDERA'S ALL FOOLS DAY 47234/04 s. 14.09.2004
kasv. Minna Ahlström
om. Riikka Heinonen
Salo 16.5.2010
Juhani Heikniemi
AVO0
0
Roopelle osoitetaan alku ja ohjataan jäljelle. Jäljestys tapahtuu sekä maa-että ilmavainua käyttäen. Paljon
tehdään tarkastuslenkkejä ja kaarroksia. Ne aiheuttavat hukan ensimmäisellä suoralla ja laajan haun toisen
kulman luona. Roope lähtee tarkastamaan paluujälkeä ja siitä toinen hukka. Kolmannen suoran alussa
lenkitys jatkuu ja motivaatio jälkityöhön alkaa hiipua. Aikaa on kulunut jo 40 minuuttia ja koe keskeytetään.
Harjoitellen kaadolle, jonka osoittaa hieman nuuhkaisten. Roope osaa jäljestää, mutta rauhallinen vauhti ja
monet tarkastukset aiheuttavat herkästi määräajan ylityksen. Ohjaaja antaa koiransa tehdä rauhassa
työnsä.
U HEDERA'S COME UNDONE 20480/05 s. 18.03.2005
kasv. Minna Ahlström
om. Heidi Nevander
Iitti 6.6.2010
Kati Huovila
VOI3
25
Alkumakauksella Casey syö maata ja ohjaaja laittaa koiransa etenemään, koska syönti vaan jatkuu.
Ohjauksen jälkeen reipasta etenemistä mikä rauhoittui jarruttaessa maa-ja ilmavainun käyttö vaihteli
osuuksilla myös tuulesta, ja sorkan jäljistä johtuen. Kaikki makaukset tarkasti syöden. Katkokulmalta Case
meni yli jääden pyörimään veretyksen lopun taakse. Palasi mutta lähti uudelleen. Hukka. Ennen 2. kulmaa
Casey kulki jäljen sivulla ja lentoon lähtenyt metsäkanalintu sai aikaan pyöritystä ja hukan. Kulma tarkasti.
Kolmannelta kulmalta yli ja tuoreet sorkanjäljet mietityttivät, koska kirsuun tuli haju verestä. Verijälki
kiinnosti enemmän, kaadolle kulki jäljen sivussa, sorkan otti suuhun.
Kouvola, Voikkaa 13.6.2010
Leena Kähkönen
VOI0
Koira pysäytetään lähtömakaukselle ja ohjaten matkaan. Pääosin maavainulla kera sopivan vauhdin jäljen
tuntumassa työskentelevä koira, joka tulee 1. makaukselle hieman sivusta ja osoittaa sen pysähtyen. 1.
kulmalle tultaessa, jossa katko, maavainu herpaantuu ja koiran työskentely muuttuu ilmavainuiseksi.
Katkoa koira ei selvitä, tuomitaan 1. hukka. 2:lla osuudella jäljestys takkuilee ja ajaudutaan kauaksi, makaus
jää osoittamatta ja koira tukeutuu ohjaajaan ikään kuin kysyen ohjeita. Ohjaaja kehottaa koiraa -turhaan.
Ohjaaja keskeyttää kokeen jäljestyksen loputtua.
Kouvola, Valkeala 25.7.2010
Asko Kukkola
VOI2
39
Koira meinaa useamman kerran karata lähtömakaukselle, mutta joka kerta ohjaaja saa upeasti pysäytettyä
ja näin myös rauhoitettua koiraa. Yhdessä lähdetään tutkimaan lähtömakausta joka osoitetaan selvästi.
Tänään tämä koira saa päivän parhaat kehumiset ohjatulla osuudella. Lähtee hyvin jäljelle käyttäen
etupäässä maavainua ja etenee jälkeä ihanneajassa. Jälkeä edetään vajaa sata metriä ja
yhdeksänkymmenen asteen kulmassa koira poistuu jäljeltä niin kauas että joudutaan osoittamaan puhdas
jälki. Palautuksen jälkeen upeaa jäljestystä kulmalle, jossa myös katkos. Tutkii kulman taustan ja kaartaa
suoraan nopeasti seuraavan osuuden alkuun. Toinen ja kolmas osuus uskomattoman upeaa jäljestystä.
Neljännen osuuden alkupuolella ilmeisesti marjastajat ovat kulkeneet jäljen päällä, koska koiran
jäljestämiskäyttäytyminen muuttuu. Koira tutkii ja pyörii ja jälleen tutkii ja pyörii jotain etsien kunnes tekee
vähän laajemman lenkin päästen marjastajakentästä irti. Tämän jälkeen samaa upeaa jäljestystä aina
kaadolle, jonka ottaa suuhun. Toinen kulma tarkasti ja kolmannella kulmalla koira tekee erityisen upeaa
kulmatarkistusta. Makauksista ensimmäisen osoittaa hyvin ja kaikki loput erittäin hyvin. Koira on herkkä
narulle, mutta onneksi ohjaajalla on hyvä narunkäsittelykyky. Upean tyylikäs jäljestyspari, jolle sattui tänään
alussa työtapaturma.

Iitti, Sääksjärvi 8.8.2010
Tuire Lindfors
VOI3
28
Erinomainen lähtö. Koira jäljestää pääosin aivan jäljen päällä kaikki suorat osuudet, vain nopeita kaarroksia
silloin tällöin varmentaen. Kaikki makaukset koira osoittaa esimerkillisesti pysähtyen. Kaadolle ilmavainulla,
omii sorkan nostaen sen suuhunsa. Virheet koira tekee 1. ja 2. kulmalla ensimmäisen ollessa katkokulma.
Molemmilla tulee hukka kun koira ei selviä itse seuraavalle osuudelle. Viimeinen kulma hienosti takaa
varmentaen. Tänään lupaava näyttö, suoritusta kulmilla kannattaa harjoitella niin tulokset paranevat
varmasti.
Iitti,Peurala 15.8.2010
Susanna Kallström VOI2
35
Casey rauhoitetaan ennen alkumakausta. Alkumakaus haistellaan ja ohjattuna jäljelle. 1. osuus kahdella
tarkistuslenkillä kulmalle, jossa ensin hieman oikaisee sisäkautta ja menee tutkimaan kulman taustan.
Pienellä lenkillä 2. osuuden alkuun, mutta ylittää jäljen ja poistuu sitten määrätietoisesti jäljeltä, tuomitaan
hukka. Palautuksen jälkeen 2. osuus hyvää, välillä aaltoilevaa jäljestystä. Kulmalle jossa katko. Tarkastaa
ensin kulman taustan ja löytää jatkon tehtyään pienen lenkin. 3. osuus yhdellä pienellä lenkillä kulmalle,
joka selviää rengastaen. 4. osuus muutamalla pienellä pyrähdyksellä kaadolle, jonka sijainti selviää jo
kauempaa ilmavainun avulla. Haisteli sorkkaa ja jäi sille. Merkkaa kaikki makaukset hienosti pysähtyen.
Hyvä suoritus helteisessä kelissä.
Heinlahti, Pyhtää 29.9.2010
Jukka Kuparinen
VOI1
47
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Koira etenee mukavaa vauhtia maavainua käyttäen. Makuista kolme
ensimmäistä osoittaa hyvin, viimeisen vain nuuhkaisee. Katkokulmalla tarkistuksia molempiin suuntiin,
kunnes jatko löytyi. Toinen kulma hienosti ja viimeisellä kulmalla taas tarkistuksia. Jäljen aikana koira teki
vain muutaman tarkistuksen jäljen sivussa. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Hieno suoritus.
U HEDERA'S GO FOR IT 36675/06 s. 25.06.2006
kasv. Minna Ahlström
om. Marja Asikainen
Kalanti 2.5.2010
Marko Saarni
AVO1
41
Reetu ryntää jäljelle ohjaajan rauhoittelusta huolimatta ja etenee reippaasti sik-sak kuviolla jälkiuran
molemmin puolin. Etenee silti ensimmäisen osuuden ja löytää makuun, josta ei piittaa. Suoraan toiselle
osuudelle ja sama kaahaus jatkuu. Maasto muuttuu vaikeammaksi kulkea, mutta koira ei paljon ohjaajan
jarrutteluyrityksistä piittaa. Toinen makuu yli ja taas vauhdilla viimeiselle osuudelle. Viimeinen osuus
vauhdilla kaadolle, joka kiinnostaa. Reipas ja varsin vauhdikas (jopa hieman liian vauhdikas) esitys, mutta
homma tulee silti hoidettua.
Loimaa 22.8.2010
Virpi Solla
VOI2
35
Reetu aloittaa ripeästi jäljestyksen alkumakauksen tutkittuaan. Se osoittaa kaikki makaukset pysähtymällä.
Reetu käyttää enimmäkseen ilmavainua ja se kulkee jäljen molemmin puolin aaltoillen. Reetu tekee useita
tarkastuslenkkejä matkan varrella ja myös pieniä tarkastuspistoja. Katkokulmalta Reetu jatkaa veretyksen
loppumisen jälkeen määrätietoisesti eteenpäin ja lopulta tuomitaan hukka ja jatketaan puhtaalta jäljeltä.
Toinen kulma tarkastuslenkitään useilla lenkeillä, kolmas kulma tarkemmin. Kaadolle pysähtyy sitä
tutkimaan. Hyvä ja sopivavauhtinen suoritus, jossa ohjaaja voi luottaa koiraansa, katkokulmalta lähtevät
muut tuoksut vaan houkuttivat Reetun tänään mukaansa.

U HEDERA'S NICKELODEON 49865/07 s. 20.08.2007
kasv. Minna Ahlström
om. Mauri Kallinen
Kurikka, Jurva 8.8.2010
Jari Salokanto
VOI0
0
Santtu oli hyvin varovainen jo mettään lähtiessä ja eteni lähes tippa tipalta ja pysähdellen jatkuvasti
nuuskimaan. Matka eteni tosi hitaasti ja eteen päin tarkkailtiin hieman epäluuloisesti. Eikä tarvinnut edetä
kovinkaan pitkälle kun koira yhtäkkiä pelästyi jotain ja suorastaan hypähti takaisin päin. Arvata saattaa, että
vauhti ei siitä ainakaan kasvanut. Lyhyt pulikointi viereisessä ojassa sai hieman puhtia jäljestykseen, mutta
jäljellä pysyminen ei kovin kauaa kestänyt, vaan vainu alkoi viedä koko ajan vasempaan etumaastoon.
Ensimmäisen makuun alkaessa häämöttää koira huudeltiin jo toisen kerran jäljelle. Ja aivan alussa koiralle
oli vauhdin saamiseksi osoitettu jälki joten koe keskeytettiin. Aamun ukkossateetko vai joku ihmistä isompi
olioko oli jäljellä kulkenut, mutta koiran meno oli aivan onnetonta. Eikä todellista kuvaa jäljestyksestä
saatu.
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Santtu jäljestää ensimmäisen osuuden alun tarkasti, puolessa
välissä osuutta tuoreet hirvenmakuut merkataan erinomaisesti, loppuosuus tarkasti. Ensimmäinen makaus
yli, ensimmäinen kulma, jolla katko selviää laajalla lenkillä. Kolmannen osuuden alku tarkasti, puolessa
välissä pyörimistä sitten mennään hukkaan. Kolmas makaus merkataan pysähtymällä, loppuosuus hyvin ja
kolmas kulma pitkäksi hukkaan saakka ja myös aika loppuu ja tuomari keskeyttää kokeen.
N HEDERA'S THINK TWICE FI13312/09 s. 21.07.2008
kasv. Minna Ahlström
om. Kiira Vuoristo & Olli Pernu
Tammela 6.7.2010
Jukka Välitalo
AVO0
0
Nuuhkii alkumakuun ja ohjataan jäljelle. Jäljestää sekä ilma- että maavainua käyttäen hieman haparoiden
koko matkan. Pian alkuosuudella paluuhukka. 1. osuuden lopussa jäniksen perään hukkaan asti. 3. osuuden
puolivälissä paluuhukka. Tuomari keskeyttää kokeen. Molemmat makuut merkataan hyvin. 1. kulma ensin
toiseen suuntaan tarkistaen ja sen jälkeen uudelle osuudelle hyvin. 2. kulma tuottaa vaikeuksia ja
hirvenluun päällä pyöritään välillä. Harjoitusmielessä kaadolle tuomarin ohjaamana. Kaato kiinnostaa.
Narunkäyttöharjoittelulla saadaan suoritusta parannettua helposti.
Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO1
43
Elsalle osoitetaan hyvin lähtö ja koira jäljestää ensimmäisen osuuden hyvin, edeten maastoon sopivaa
vauhtia. Ensimmäinen kulma hyvin, mutta makausta ei osoittanut. Toisella osuudella runsaasti suunnan
varmistelua ja etenevyys hieman kärsii. Toisella kulmalla suunnan varmistukset ja osoitti makauksen.
Viimeinen osuus jälkitarkasti ja sopivasti etenevää jäljestystä, vain muutama suunnan varmistus. Kaadon
löysi, varmisti verityksen loppumisen ennen kuin nuoli kaatoa.
N HEDERA'S TRULY YOURS 13714/04 s. 11.01.2004
kasv. Minna Ahlström
om. Minna Kääriäinen
Kangasala 6.5.2010
Sanna Rantanen
VOI2
36
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Isla jäljestää kaikki osuudet sopivavauhtisesti, pääosin ilmavainulla jäljen päällä
aaltoillen. Välillä ajaudutaan hieman kauemmas, mutta nopeasti veri taas löytyy. 4. osuudella matka
suuntautuu jäljeltä määrätietoisesti niin kauas, että Isla joudutaan palauttamaan jäljelle. 1. kulma sivusta
ohi ja takakautta kulmalle, joka tarkasti. Katko rengastaen. 3. kulmalla pisto kulman taakse. Makauksista 1.
ja 3. nopeasti, 2. hyvin, 4. ohi. Kaatoa Isla jää tutkimaan. Tänään valitettavasti kerran hukkaan.

Sastamala, Maso 16.5.2010
Hannu Suonto
VOI0
0
Lähtö innokas. Ensimmäisen osuuden puoliväliin hienoa jäljestystä. Sitten lähdettiin laajan lenkin jälkeen
paluujäljelle. Palautuksen jälkeen hyvin katkokulmalle, joka teetti töitä, mutta selvitettiin. Toisen osuuden
lopulla poistuttiin määrätietoisesti ja sama toistui kulmalla. Koe keskeytettiin. Ensimmäinen makuu yli,
toinen tutkittiin tarkkaan. Tänään helle väsytti loppupään koirat.
Pieksämäki 20.6.2010
Tuula Svan
VOI2
31
Isla rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle. Se jäljestää pääosin ilmavainulla ja kaksi ensimmäistä osuutta
suhteellisen jälkitarkasti. Ensimmäinen kulma tarkasti, toinen jolla katko teettää todella työtä. Aikaa kuluu
6min ja lopulta uusi alku löytyy. Kolmas ja neljäs osuus ovat hyvin työläitä ja jälkeä lenkitetään molemmin
puolin. Kolmas kulma laajalla lenkillä. Makauksista 1, 2 ja 4 ohi, kolmas osoitetaan nuuhkimalla. Kaadolle
suoraan jota tutkii tarkasti. Tänään jäljestys oli työlästä ja ehdittiin juuri 45min kaadolle.
E 20172/08 s. 14.03.2008
kasv. Minna Ahlström
om. Patricia Snickars
Korsholm 23.5.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
45
Ohjattu lähtö. 1.osuus hosuvaa jäljestystä. 2. ja 3. vähän rauhallisempaa ja 4.osuus mallikasta työskentelyä.
1.kulma hyvin, katkokulma laajoilla tarkistuslenkeillä. 3.kulma ok. Makauksista 1. ja 3. kävellään yli, 2.
ohitetaan parista metristä, 4.merkataan. Loppua kohden parin yhteistyö alkaa sujua ja työskentely muuttuu
erinomaiseksi.
Närpes 13.6.2010
Jukka Hevonkorpi
VOI2
32
Ohjattu lähtö. Koira etenee sopivaa vauhtia maa-ja ilmavainua käyttäen. Kolmas osuus tarkasti, muilla
osuuksilla koira tekee runsaahkosti laajojakin tarkistuksia, joista yksi johtaa hukkaan. 1,kulma kauas yli ja
kaartaen jatkoon. Katko laajalla kaarroksella. Kaadon koira vainuaa jo kaukaa ja saapuu sinne takakautta. Se
on kiinnostunut sorkasta. Makuista viimeinen merkataan, muut ohi. Hyvä jäljestäjä, jonka suoritusta
heikensivät runsaat tarkistukset.
Maalahti 12.9.2010
Toni Tunkkari
VOI1
45
Vista tarkastaa alkumakauksen ja lähtö on rauhallinen. 1. osuus edetään muutamin tarkistuslenkein, joista
yksi on hieman laajempi. 1. kulma selviää kaarroksella käyden tarkastamassa hirvenmakuun. 2. osuus
tarkasti jäljen tuntumassa. 2. kulma joka oli katkokulma pistotarkastuksin sisäkautta ja lopuksi tukeutuen
jäljentekijän jälkiin. 3. osuudella pari tarkistuslenkkiä. 3. kulma selvitetään tarkasti. Neljäs osuus
rauhallisesti muutaman tarkastuslenkin saattelemana. Kaadon osoitti jääden paikalleen nuolemaan
sorkkaa. Kaikki makaukset merkkasi pysähtymällä ja tutkimalla makausta. Erinomainen ja rauhallinen
suoritus koiralta sekä ohjaajalta.
Närpes 19.9.2010
Toni Tunkkari
VOI1
45
Vista tutkii alkumakauksen ja lähtee rauhallisesti jäljelle. Työskentely maa- sekä ilmavainua käyttäen
osuudet 1., 2. ja 3. jälkiuralla. Osuudella 4. kuljetaan pieni matka tiheikössä hieman sivussa ohittaen
makauksen. Muut makaukset Vista merkkaa selvästi. Kulmat Vista suorittaa tarkasti paitsi katkokulmalla
Vistalla on haasteita. Katkokulman läheisyydessä oleva riistapolku ja hirvenjäljet aiheuttaa rengastuksia ja
poistumisen sivuun mutta tuulenvire opastaa Vistan takaisin jäljelle. Kaadolle rauhallisesti jääden tutkimaan
ja nuolemaan sorkkaa. Erinomainen suoritus Vistalta.

N HINGSTBACKES RED-MARKIITTA 13017/03 s. 08.01.2003
kasv. Leena Jokela
om. Kirsi Koivunen
Miehikkälä 6.6.2010
Martti Hirvonen
AVO2
35
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Ensimmäisen osuuden alussa lähtee hirvenjäljille hukkaan
asti. Palautuksen jälkeen kaikilla osuuksilla useampia lenkkejä jäljen molemmin puolin. Ensimmäinen kulma
tarkasti osoittaen makauksen, toinenkin kulma tarkasti, mutta ei välitä makauksesta. Jää nuuhkimaan
kaatoa. Paljon intoa ja malttamattomuus vaikeuttaa tarkkaa jäljestystä.
Salo, Muurla 25.7.2010
Rauno Koskinen
AVO1
48
Koira ohjataan itsenäiseen jälkityöhön, joka etenee maastoon sopivaa vauhtia pääosin maavainuisesti. 1.
osuus jälkitarkkaa työtä. 1. makaus merkataan pysähtyen ja kulma 15 metrin takalenkillä. 2. osuudella 3
noin jälkinarun mittaista tarkistuspistoa, muuten jälkitarkasti. 2. makaus merkataan vähän liian nopeasti
pysähtyen, kulma 20 metrin lenkillä. 3. osuus muuten hyvin, mutta kallioinen kohta teettää sen, että
ilmavainulla 15 metriä jäljen sivulla, mutta itsenäisesti takaisin. Kaadolle suoraan, se kiinnosti.
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Tuovi Henttu
AVO1
48
Tiiti rauhoitetaan, alkumakuu tutkitaan yhdessä ja koira ohjataan jäljelle. Tiiti jäljestää koko jäljen ajan
miellyttävää vauhtia maa- ja ilmavainulla joustavasti käyttäen. 1. kulma saavutetaan takakautta, makuu
merkitään nuuhkaisten nopeasti. 2. kulma tarkkaa ja makuu merkataan erinomaisesti. Kaadolle sivulta
ilmavainulla. Tiiti jäi kaadon viereen ja se kiinnosti. Hieno koira ja hieno työ todella paahteisessa säässä.
N HULIVILIN GOOD LUCK CHARM 14860/03 s. 28.01.2003
kasv. Kirsi Mantilo
om. Niina Roivainen
Orimattila 30.5.2010
Pasi Kemppainen
VOI1
47
Hyvin ohjattu lähtö ja siitä eteenpäin itsenäistä, jäljen päällä etenevää työtä. Kaadolle saakka kulmat
tarkasti ottaen sekä katko nopeasti tekojäljen avulla selvittäen. Vauhti on maastoon sopivaa ja kaadolle
mennään epäröimättä sorkka suuhun poimien. Makuista kaksi osoitetaan hyvin, mutta kaksi vain vauhdista
nuuskaisten. Erinomainen jäljestäjä!
Orimattila 8.8.2010
Petri Pelkonen
VOI3
24
Hyvä opastettu lähtö. Koira eteni koko jäljen reipasta vauhtia. Kolmella ensimmäisellä osuudella tehtiin
tarkistuslenkit. Neljännellä tehtiin kolme, joista viimeinen oli niin laaja, että jouduttiin tuomitsemaan
hukka. Katkokulmalla ensin veretyksen loppuun, sieltä laajalla kaarroksella uuden osuuden yli aina hukkaan
asti. Toinen kulma rengastaen, kolmas tarkasti. Makuista kaksi osoitettiin, kaksi ohitettiin. Sorkalle suoraan,
jota jäätiin tutkimaan.
U HULIVILIN HAPPY HOUR 19119/07 s. 28.02.2007
kasv. Kirsi Mantilo
om. Helena Eronen & Karo Kettunen
Juuka 25.7.2010
Tuula Svan
VOI2
36
Luigi ohjataan jäljelle ja se jäljestää pääosin maavainulla. Ensimmäinen osuus jälkitarkasti kulma pienellä
tarkistuslenkillä toiselle osuudelle. Toisen osuuden alkupuolella laajoja lenkkejä jäljen sivuun; sitten
jälkitarkasti kulmalle, jossa katko. Katko laajalla lenkillä seuraavalle osuudelle, alusta jää jäljestämättä noin
10m, muuten osuus jälkitarkasti. Neljäs osuus pienillä lenkeillä kunnes noin 5m ennen kaatoa
suoraviivaisesti jäljeltä ja tuomitaan hukka. Palautetaan jäljelle josta kaadolle jonka nuuhkii tarkasti.
Makauksista 2. ja 3. osoitetaan pysähtymällä, 1. ja 4. vain hieman hidastaen kohdalla. Sopivalla vauhdilla
jäljestävä koira, joka tänään oli hieman epäonninen viime metreillä.

Joensuu, Kovero 22.8.2010
Kari Muje
VOI1
43
Luigi saa ohjatun lähdön ja reipasta vauhtia lähinnä maavainulla matkaan. Jäljestys etenee hyvin jäljen
suunnassa, välillä hieman sivuilla poiketen. Peräti kolme näistä poikkeamista vie Luigin makauksen ohi,
yhden makauksen se huomaa, mutta ei pysähdy sille. Katkon Luigi selvittää vaivatta laajenevin
rengastuksin. Toinen kulma pienellä suunnan tarkastuksella, kolmas kulma tarkasti. Loppuosuuksilla kaksi
tarkastusta hirven jäljille, niistä nopea itsenäinen paluu jäljelle. Erinomainen jäljestys, hyvää yhteistyötä.
N HULIVILIN HAPPY HULDA 19122/07 s. 28.02.2007
kasv. Kirsi Mantilo
om. Tuula Taskinen
Vieremä 1.8.2010
Martti Hirvonen
AVO1
44
Alkumakaus nuuhkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Koira jäljestää pääasiassa ilmavainulla, joka aiheuttaa
polveilua jäljen molemmin puolin. Tekee yhden laajemman tarkastuksen koko jäljen matkalla. Ensimmäinen
kulma pitkäksi, josta laajahkolla lenkillä toiselle osuudelle. Toinen kulma myös pitkäksi mutta palaa takaisin
kulmalle. Makauksista osoittaa yhden ja toisen ylittää. Jää nuuhkimaan kaatoa. Sopivalla vauhdilla
työskentelevä koira.
U HULIVILIN LOVE ATTACK 38609/03 s. 05.08.2003
kasv. Kirsi Mantilo
om. Susanna & Tero Tyrväinen
Mikkeli 9.5.2010
Martti Hirvonen
AVO3
28
Alkumakaus nuuhkitaan. Ensimmäinen ja kolmas osuus melko tarkkaa jäljestystä, toisella osuudella kaksi
hukkaa riistanjäljille. Ensimmäinen kulma tarkasti, mutta ei osoita makausta. Toinen kulma tarkasti ja
osoittaa makauksen. Jää nuuhkimaan kaatoa. Riistan jäljet kiinnostavat tänään ja jäljestys unohtuu.
U HULIVILIN LUCKY SEVEN 14859/03 s. 28.01.2003
kasv. Kirsi Mantilo
om. Noora Vilen
Orimattila 8.8.2010
Ilkka Niemi
AVO1
43
Jada kiinnostui alkumakauksesta. Jäljestys eteni sopivan reipasta vauhtia enimmäkseen aivan veriuran
päällä. Ajoittain edettiin ilmavainulla aaltoillen jäljellä puolelta toiselle, mutta se ei juurikaan haitannut
edes etenevyyttä. 1. kulmalla tehtiin laajahko lenkki sivulle, sitten kaarros seuraavalle osuudelle, josta
palattiin vielä kulmalle. Nyt makauskin merkattiin selkeästi. Ylimääräistä aikaa kului jonkin verran, mutta
Jada selvitti siis kulman itsenäisesti, muutama kehotus tarvittiin. Loppu olikin sitten taas hyvää jäljestystä.
Toinen kulma tarkasti ja makaus merkattiin selkeästi. Jada jäi kaadolle.
Iitti,Peurala 15.8.2010
Tuula Pekkalin
AVO2
34
Jadalle osoitetaan alkumakaus jonka tarkasti tutkii, ohjatusti jäljelle. Jada jäljestää suurimmaksi osaksi
ilmavainulla ja sopivan mukavalla vauhdilla. Ensimmäinen osuus kuljetaan vanhassa isossa männikössä
jossa paljon tuoreita sorkan jälkiä ja ne aiheuttavat useita pienehköjä tarkastuslenkkejä. Ensimmäinen
kulma tuo päänvaivaa Jodalle ja kulmaa haeskellaan laajalti ja lopulta hukkaan asti. Uusi aloitus kulmalta.
Toinen osuus edetään muutamilla pyörähdyksillä ja toinen kulma nuuskutellen. Kulmalta Jada lähtee
tekemään syheröä kohti taimikkoa sorkanjälkien perään, mutta lopulta monien kehotusten saattelemana
etsii verijäljen ja kolmas osuus on täydellistä jälkityötä. Kaadosta Jada innostuu ja kantaa sen tielle. Jadan
menoa tärväsi useat sorkanjäljet ja ehkä erittäin saunamaiset olosuhteet, mutta kykyjä verijälkeen löytyy.

N HULIVILIN MY HAPPINESS 19121/07 s. 28.02.2007
kasv. Kirsi Mantilo
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen
Pieksämäki 20.6.2010
Karla Sohlman
VOI1
43
Hyvä ohjattu lähtö. Essi aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen. Kaikilla osuuksilla se tekee narun mittaisia
tarkastuslenkkejä jäljen molemmin puolin. 2. ja 3. osuudella laajemmat lenkit jäljen ulkopuolella. 1. kulma
usealla rengastuksella, 2. kulma jolla katko lenkein jatkoon. 3. kulma tarkasti. Makauksista 1. ja 2.
merkataan hyvin. 3. kierretään ja 4. yli kävellään. Kaadolle tullaan ja jää. Essiltä hyvä suoritus paikoin
erittäin vaativassa maastossa. Tänään pisteitä pudottaa 1. kulman ja 2. ja 3. osuuden pyörähdykset sekä 2.
makuun merkkaamatta jättäminen.
Kuopion ymp. 11.7.2010
Martti Hirvonen
VOI1
46
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Koira on koko jäljen mitan tietoinen jäljen sijainnista sekä
suunnasta, vaikka tekeekin runsaasti aivan lyhyitä poikkeamia jäljen päältä. Kulmat tarkasti. Katkon
selvittää laajalla lenkillä. Makauksista osoittaa kolme, yhden ylittää. Jää nuuhkimaan kaatoa. Koira tekee
uutterasti töitä, mutta runsaat tarkistukset vievät aikaa.
Vieremä 1.8.2010
Markku Hassinen
VOI1
45
Hyvä rauhoitettu ohjattu lähtö, jossa makaus tutkitaan. Koira aloittaa sik-sak-tyyppisen jäljestyksen
polveillen molemmin puolin jälkeä. 1-osuuden loppupuolella n. 30m sivulla tarkistaa hajut ja palaa takaisin.
2:en, 3:s ja 4:s osuus hyvää jäljestystä. 1-kulmalla olleelle katkokselle jäljestää veretetyn osuuden loppuun
ja hakee jäljen jatkon selvittäen katkon. 2-kulma tarkasti ja 3-kulma hiukan oikaisten viimeiselle osuudelle.
Makauksista osoittaa 1, 2 ja 4 sekä ylittää 3:en. Noin 30m ennen kaatoa saa siitä hajun ja n. 7m ennen
mennään vas. sivusta ohitse jäljentekijöiden jäljllä aivan tien reunaan, jossa ohjaaja joutuu kehottamaan
koiraa, jolloin koira päättää palata pikaisesti takaisin ja takaa suoraan kaadolle napaten sen suuhun.
Erinomainen jäljestäjä jolla tänään vain huonoa onnea lähellä kaatoa.
N HULIVILIN NEVER EVER 44097/04 s. 03.09.2004
kasv. Kirsi Mantilo
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen
Pieksämäki 20.7.2010
Karla Sohlman
VOI2
35
Erinomainen ohjattu lähtö. Eve aloittaa rauhallisen jäljestyksen. 1. osuus aina loppupuolelle asti tehden
vain muutaman pienen tarkastuksen jäljen molemmin puolin. Vähän ennen 1. kulmaa Eve lähtee jäljen
sivuun ja pompottelee tyynen rauhallisesti aina hukkaan asti. Puhtaalta jäljeltä 1. kulmalle jolla katko jonka
Eve oikaisee sisäkautta 2. osuudelle eikä mene veretyksen loppuun. 2., 3. ja 4. osuus ensimmäisen osuuden
toisintoa, vain yksi laajempi lenkki 4. osuuden alussa.2. ja 3. kulma laajalla tarkistuslenkillä. Makauksista 1.,
3. ja 4. merkataan erinomaisesti, 2. kiertää ulkokautta ja jää merkkaamatta, kaadolle tullaan ja se
kiinnostaa. Ohjaajan ja koiran työskentelyä oli hieno seurata, tänään Even ajatus katkesi kerran, muuten
mainiota jälkityötä.
N HULIVILIN NO CAN DO 16023/08 s. 02.02.2008
kasv. Kirsi Mantilo
om. Tero & Jenni Näätsaari
Rovaniemi, Välijoki 4.7.2010
Pekka Tuomi
AVO0
0
Rauhoitettu lähtö ja etenemään. Erittäin puurtavaa etenemistä pieniä lenkkejä tehden. 150m edettyä
tuomari katsoo ettei ajanpuitteissa selvitä kaadolle ja koe keskeytetään.

Keminmaa 8.8.2010
Jukka Välitalo
AVO0
0
Nopea varma lähtö. Aloittaa hieman epävarmasti etenevän jäljestyksen mikä pysähtyy ennen ensimmäistä
kulmaa mistä hukka. Uudelleen aloituksen jälkeen kiertää kulman ulkokautta, makuu jää merkkaamatta.
Karhu oli kuitenkin sen merkannut. Toinen kulma oikaistaan ja makuu jää merkkaamatta. Kolmannen
osuuden puolivälissä jäljen sivuun mistä hukka. Tuomari keskeyttää kokeen ajan ylityksen ja hukkien takia.
N HULIVILIN TAKE AWAY 26824/08 s. 02.04.2008
kasv. Kirsi Mantilo
om. Satu & Sauli Soini
Mäntsälä, Hirvihaara 9.5.2010
Tuovi Henttu
AVO2
39
Alma maistelee makuuta ja ohjataan jäljelle. Koira jäljestää sekä maa-että ilmavainua hyväksikäyttäen
jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä pientä sik sak -kuviota tehden. Työskentely tulee
varmemmaksi loppua kohden. 1. osuuden lopussa aukolta tuleva tuuli kuljettaa koiran jäljen sivuun. Sieltä
Alma hakee jälkeä, muttei selvitä sitä, vaan tuomitaan hukka. Molemmat kulmat tarkasti ja makuut
nuuhkien ja raapien. Kaadon huomaa jo kaukaa ja sinne ilmavainulla. On kiinnostunut sorkasta, jonka
nuuhkii. Hieno jäljestäjä, joka kokemuksen myötä jatkossa selvittää hankalammatkin kohdat.
Lohja, Kirkniemi 4.7.2010
Rauli Markelin
AVO2
36
Ohjattu lähtö joka ei ilmeisesti Almaa miellytä ja tehdään kaarros alkuun. Alma jäljestää maa- ja
ilmavainuisesti käyttäen mukavaa kävelyvauhtia. Joka osuudella tehdään erikokoisia tarkistuksia jotka
ensimmäisellä osuudella johtavat hukkaan. Makuut merkataan selvästi pysähtyen ja nuuhkien. Kulmat
kaarroksella suunta tarkistaen. Kaadon omisti nuuhkien ja näykkien.
N HULIVILIN TAKE STEPS 26827/08 s. 02.04.2008
kasv. Kirsi Mantilo
om. Sari Haikarainen
Kangasniemi 15.8.2010
Markku Huttunen
AVO2
37
Lähtömakaus tutkitaan huolella. Sopivalla vauhdilla etenevä koira. 1. osuus tarkasti jäljellä. 2. osuuden
alkupuoliskolla määrätietoinen poistuminen jäljeltä, palautus. Uuden alun myötä hyvin osuus loppuun. 3.
osuus tarkasti kaadolle, jonka nuolee. 1. kulma oikaisten, makuu jää merkkaamatta. 2. kulma tarkasti,
merkkaa makuun. Hieno suoritus koiralta sekä ohjaajalta.
N HUMMELVIKSGÅRDENS GRIMHILDR KIIRA 50020/08 s. 10.07.2008
kasv. Carina Sundberg
om. Anna Nikkilä
Hailuoto 1.8.2010
Mikko Taipaleenmäki
AVO1
43
Ohjattu lähtö tutkitaan hyvin. Koira jäljestää kaikki osuudet hyvävauhtisesti jäljen molemmin puolin
risteillen käyttäen maa-sekä ilmavainua. 1. osuuden alussa muutama tarkistuslenkki. Toisen osuuden
puolivälissä myös tarkistuslenkkejä ja 3. osuuden alussa. 1. kulma tarkasti, makaus merkataan hyvin. 2.
kulma oikaistaan sisäkautta, ei merkkaa makausta. Kaadon nuuhkii ja jää paikoilleen.
U JADORED'S CHILI BEAN 60698/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Marja Aspala
Loimaa 30.5.2010
Taina Ketola
AVO1
47
Koira erinomaisesti ohjattuna jäljelle. Alkaa itsenäinen ilma- sekä maavainuinen jälkityö. Jokaisella
osuudella pari pientä tarkistuslenkkiä sekä ilmavainun ollessa päällä edetään jäljen päällä sik-sak-kuviolla.
Ensimmäinen kulma kierretään ulkokautta, makaus merkataan hyvin ja seuraavalle osuudelle. Toiselle

kulmalle tullaan jäljen ulkokautta, makaus vain nuuhkaistaan. Kaadolle koira tulee takakautta kiertäen ja jää
tutkimaan sorkkaa. Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta, jatkossa tulee kiinnittää huomiota koiran
vauhtiin.
Eurajoki 15.8.2010
Taina Ketola
AVO0
0
Koira erinomaisesti jäljelle. Alkaa ilmavainuinen maastoon sopivavauhtinen jälkityö. Osuuden alkupuolella
muutama pieni tarkistuslenkki ja yksi laaja. Osuuden loppupuolella koira lähtee riistan jäljille kallioilla,
ylittää jäljen pari kertaa ja paluujäljelle, hukka. Uuden alun jälkeen verijälki kiinnostaa vain hetken,
uudelleen riistanjäljille kunnes jää jäljen päälle ohjaajan viereen, tuomari keskeyttää kokeen, koska aikaa
mennyt 15 minuuttia eikä verijälkeä edetä. Lämmin sää ja erittäin riistarikas maasto oli tänään nuorelle
koiralle ylivoimainen urakka.
U JADORED'S MR BEAN 60694/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Heidi Vuoria
Salo, Muurla 25.7.2010
Rauno Koskinen
AVO2
32
Koira nuuhkii lähtömakauksen ja ohjatusti jälkityöhön, joka etenee hyvää vauhtia, pääasiassa maavainulla,
ja kun nenä nousee, jälkikin unohtuu. 1. osuudella 2 isompaa tarkastuslenkkiä ja muutama pienempi. 1.
makaus merkataan pysähtyen ja kulma tarkasti. 2. osuudella useita tarkasteluita jälkiuran sivuun. 2. makaus
merkataan pysähtyen ja kulma hyvin. 3. osuudella taas tarkasteluita jäljen sivuilla ja aivan osuuden lopussa
ajaudutaan niin kauas, että tulee hukka. Osoitetaan jälki ja kaato löytyy, se kiinnosti. Jälkiuskollisuutta lisää
ja kuono maahan, niin hyvä tulee.
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Tuovi Henttu
AVO0
0
Papu ohjataan jäljelle. 1. osuus mukavaa jäljestystä osin maa-ja osin ilmavainua hyväksikäyttäen. 1. kulma
tullaan 2.osuuden puolelta, makuu merkataan hyvin. 1. kulman jälkeen koira vilvoittelee vesiojassa ja sen
jälkeen ampiainen pistää. Tämän jälkeen jatko ei selviä, 1. hukka. Uuden alun jälkeen jäljen sivulla
tapahtuvaa etenemistä, 2.kulma tarkkaan mutta makuuta ei merkata. 3. osuudella koiran keskittyminen on
kadonnut, 3.hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Papun seikkailut metsässä eivät
tänään tuoneet tulosta.
U KITIMAT SUMMERRED 26612/07 s. 25.03.2007
kasv. Mirja Tuominen
om. Susanna Valkonen
Miehikkälä 6.6.2010
Martti Hirvonen
AVO1
50
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Tarkkaa jäljestystä koko jäljen matka. Kulmat tarkasti,
osoittaa makaukset hyvin. Tuo kaadon ohjaajalle. Erinomainen suoritus.
Heinlahti, Pyhtää 29.9.2010
Leena Kähkönen
AVO2
36
Koira tuodaan lähtömakaukselle. Ääneti ohjaten suunta krepille. 1. osuudella hakemista jäljen tuntumassa.
Aika ajoin koira kääntyy ohjaajan puoleen kysyen. Pian koira harhautuu jäljeltä laajalle lenkille, tullen jäljelle
ja paluujäljelle -tuomitaan hukka. Uusi alku lupaavasti jäljen päälle edeten. 1. osuus loppuun. Ennen
kulmaa koira poikkeaa jäljen päältä ja kiertää sen ulkokautta 2:lle osuudelle. Toinen osuus aaltoillen jäljen
päällä hyvää työtä. 2. kulma osoitetaan pysähtyen. 3. osuus kahdella tarkistuksella jäljen molemmin puolin,
todeten sorkkien painaumat. Kaadolle tullaan sivusta, osoitetaan se ja tuodaan ohjaajalle. Reipasvauhtinen
koira, joka käyttää pääasiallisesti maavainua. Ilmasta otettuna kohdataan haasteita. Tänään 1. osuuden
epävarmuus ja 1. kulman sekä makauksen huomiotta jättäminen tiputtavat pisteitä.

U LAPINTÄHTI OTHELLO 35280/07 s. 03.02.2008
kasv. Riitta Kalla
om. Tiina Jyrinki
Kalajoki 16.5.2010
Jouni Simonen
VOI3
28
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Jäljen yli risteilevää, mutta jälkitarkkaa jäljestystä. 1. makauksen Leo merkkaa
tarkasti ja jatkaa jäljestystä jäljen yli risteillen. 1. kulman Leo selvittää laajoilla renkailla. Jäljestys toisella
osuudella on samanlaista kuten ensimmäisellä. 2. kulman Leo menee suoraviivaisesti. 3. osuudella
kosteikon jälkeen Leo lähtee tuulen suuntaisesti paluujäljelle. Hukka. Puhtaalta jäljeltä hieman
jäljestettyään Leo lähtee uudelleen paluujäljelle. 2. hukka. 3. kulma suoraviivaisesti. 4. makauksen Leo
osoittaa vain nopealla nuuhkaisulla. Sorkalle tullaan jäljen päällä ja siihen osoitetaan kiinnostusta. Hyvä
koirakko, jolle kokemus tuo vielä varmuutta lisää.
Kokkola 22.8.2010
Juha Junkala
VOI0
0
Lähtö innokas. Etenee sopivalla nopeudella käyttäen enimmäkseen ilmavainua. Tekee laajoja kaarroksia ja
jäljestää pitkiä matkoja jäljen tuntumassa. Ohitti ensimmäisen makauksen, katkokulma laajalla lenkillä.
Toisella osuudella harhautui jäljeltä niin kauas että tuomitaan hukka. Toinen kulma laajalla lenkillä.
kolmannelta osuudelta suoraviivainen poistuminen jäljeltä josta hukka. Merkkasi kolmannen makauksen.
Kolmannelle kulmalle tultaessa havaittiin, että koira ei pääse kaadolle sääntöjen salliman ajan puitteissa ja
koe keskeytettiin. Ajoittain tarkkaa jäljestystä, tänään riistan jäljet häiritsivät.
N MÄKIHARJUN CATCH IF U CAN 26306/07 s. 05.04.2007
kasv. Sari & Ilpo Harju
om. Ritva Saastamoinen
Siikalatva 13.6.2010
Lea Foudilainen
AVO0
0
Rauhallinen lähtö. Tira jäljestää 1.osuutta sujuvasti loppupuolelle asti. Valitettavasti tässä muut hajut vievät
mennessään ja joudutaan tuomitsemaan kaksi hukkaa peräjälkeen. Ohjataan jäljelle, josta kulmalle.
Makaus merkataan selvästi ja kulma selviää hienosti, mutta hetken päästä kuljettuaan jälkeä Tira jättää
jälleen työpaikan, josta kolmas hukka ja koe keskeytetään tähän. Tiralta löytyy taitoja tähän lajiin, mutta
jälkiuskollisuutta lisää.
U MARIENDAL'S RED NOSE TURBO SIMBA FI57588/09 s. 26.09.2009
kasv. Grete Munch
om. Kati Salonen
Eurajoki 15.8.2010
Taina Ketola
AVO1
46
Koiraa rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle. Alkaa innostunut hieman sähläten etenevä ilmavainuinen jälkityö.
1. osuuden alkupuolella kierretään jäljen ulkopuolella riistan jäljillä, kehotuksesta palataan. Osuuden loppu
uinnin jälkeen maavainuisempaa työtä. 1. makaus ohitetaan, kulma tarkasti. 2. ja 3. osuus erinomaista
jälkityötä edeten lähes jälkiuralla maavainulla. 2. makaus merkataan, kulma tarkistuspistolla. Kaadolle
suoraan, jää sorkalle. Erinomainen suoritus nuorelta koiralta.
U MELOFIA HANOI ROCKS 42370/07 s. 28.06.2007
kasv. Eeva Heiska
om. Petri Fröberg
Pieksämäki 20.6.2010
Kati Huovila
AVO1
46
Innokas Eetu haistelee alkumakauksen ja ohjaajan yrityksistä huolimatta yrittää singota jäljelle. Ohjaaja
jarruttaa vauhdin ja työskentely on aaltoilevaa tai jälkitarkkaa koko jäljestyksen ajan. Jäljeltä Eetu poistuu
1.osuuden lopussa sekä muutaman kerran 3.osuudella. Kaikista palaa itsenäisesti tai yhdellä kehotuksella.

Kulmat ja makaukset tarkasti ja haistellen. Ilmavainulla kaadolle, mihin pysähtyy haistelemaan ja ottaa
sorkan suuhunsa. Hienosti suoriuduttu kosteassa ja riistajälkisessä metsässä.
Kuopion ymp. 11.7.2010
Martti Hirvonen
VOI2
30
Alkumakaus nuuhkitaan, siitä innokkaasti jäljelle. Ensimmäinen osuus melko tarkasti lähelle kulmaa, jossa
oikaisee toiselle osuudelle. Toinen osuus parilla lyhyehköllä tarkistuksella katkokulmalle joka pitkäksi, palaa
kehotuksella jäljelle ja siitä laajalla lenkillä seuraavalle osuudelle, josta jää jäljestämätöntä osuutta.
Osuuden lopulla vielä 2 laajempaa tarkistuslenkkiä. Kolmas kulma pitkäksi aina hukkaan asti. Neljännellä
osuudella useita lyhyempiä tarkistuksia. Makauksista osoittaa kolme, yhden ylittää. Tuo kaadon ohjaajalle.
Koira tahtoo usein unohtaa tehtävänsä ja ohjaaja joutuu sitä muistuttamaan.
Vieremä 1.8.2010
Markku Hassinen
VOI0
0
Ohjattu lähtö, makausta tutkitaan. Koira etenee 1-osuudelle käyden heti vas. sivulla n. 10m ja kaartaa sitten
jäljelle. Ennen 1-makausta n. 20m oikealla kaarros ja 1-kulma vas. tarkistus. 1-kulmalla ollut katkos
oikaistaan 2-osuudelle ja heti taas sivulle n. 20m, josta takaisin. Ennen toista makausta vas. sivulle edeten
siellä 1-hukkaan. Jatketaan puhtaalta osuudelta ja taas heti oikealle sivulle eikä palaa ohjaajan usean
kehotuksenkaan jälkeen enää jäljelle, 2-hukka. 3-osuuden alkupuolella laajat tarkistuslenkit molemmin
puolin jälkeä, samoin ennen 3-kulmaa, jonka jälkeen edetään taas oikealle sivulle ja aina tielle, josta ei enää
palaa, 3. hukka. 2-kulma mentiin tarkasti ja osoitettiin 2, 3 ja 1 ylitettiin. Tänään tuomari keskeytti kokeen.
U MERKILLINEN KETTU 29602/05 s. 17.05.2005
kasv. Johanna Pikkarainen
om. Riikka Tarvonen
Miehikkälä 6.6.2010
Paul Vuori
VOI2
34
Lähtömakuu nuuhkitaan ja Kepe ohjataan jäljelle. Alusta lähtien Kepe kiristää narun tiukalle ja ohjaaja
jarruttaa vauhdin ripeäksi kävelyksi. Ensimmäinen osuus maavainulla täysin jäljen päällä. Energiaa niin
paljon ettei kuono painu makuun kohdalla. Katkokulma on ensimmäisenä ja tästä jatketaan suoraviivaisesti
eteenpäin hukkaan saakka. Toinen osuus maavainulla suoraviivaisesti, makuukin merkitään. Kulma tarkasti.
Kolmannen osuuden alku maavainulla ja loppuosassa turvaudutaan myös ilmavainuun. Selkeästi lisää jäljen
sivulla kulkemista. Makuu ohitetaan. Viimeinen kulma tarkasti. Viimeisellä osuudella ilmavainun käyttö
lisääntyy, mutta pysytään kuitenkin lähellä jälkeä. Vauhti jo selkeästi hidastuu. Viimeisellä makuulla hyvä
merkintä. Lopussa oleva sorkka kiinnostaa ja sorkkaa nuollaan ja nuuhkitaan. Melko hyvä suoritus. Koirasta
selkeästi näkee kun se on jäljen sivussa. Hermostuu ja pyrkii jäljelle. Ohjaaja osaa kannustaa koiraa
tarvittaessa.
N MERKILLINEN KEVÄT 29605/05 s. 17.05.2005
kasv. Johanna Pikkarainen
om. Merja Ruuskanen
Hollola Tennilä 1.8.2010
Aila Pekkarinen
AVO0
0
Ohjattu hieman hosuva lähtö. 1. osuus pääsääntöisesti ilmavainuista jäljestystä. 1. kulman makuu tutkitaan
ja lounastetaan. 2. osuudelle hieman epäröiden ja jäädään hetken päästä ihmettelemään, kehotuksetkaan
eivät auta, 1. hukka. Palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä vauhdin hieman "karatessa". 2. makaus
merkataan ja kulma jäljen mukaisesti. 3. osuus jälkitarkkaa ja kaadon ohi vauhdilla. Palautetaan jäljelle,
mutta kaato ei kiinnosta. Lupaavaa jälkityötä, mutta kaadon ohitus määrää tänään lopputuloksen.

N MIDDLE ISLAND'S AFTERGLOW AMBER 59647/07 s. 04.12.2007
kasv. Iina & Eija Saimanen
om. Iina & Riku Saimanen
Iitti 2.5.2010
Tuula Pekkalin
AVO1
42
Alun makauksen Deisi tutkailee kulmasta kulmaan, alkukrepitys ohjatusti. Deisi jäljestää enimmäkseen
ilmavainulla ja reippaalla vauhdilla, joten välillä tehdään laajahkojakin tarkistuslenkkejä, mutta palaten
kuitenkin omatoimisesti jäljelle. Ensimmäinen kulma noin 15 metrin päästä oikaisten kakkososuudelle.
Toinen kulma onkin jo kimurantimpi. Kulmaa haeskellaan hetki ennen kuin se löytyy ja Deisi nuuskuttelee
sen tarkasti. Kolmannella osuudella tuuli tuo jonkun verran tahmeutta etenemiseen, mutta kaato löytyy ja
Deisi omistaa sen näykkimällä ja kantelemalla sorkkaa. Toisessa kokeessaan oleva nuori neiti osoitti, että
kykyjä on hyviin tuloksiin. Tänään pisteisiin vaikuttavat laajahkot tarkastuslenkit.
U MIDDLE ISLAND'S AFTERGLOW ATOP 59650/07 s. 04.12.2007
kasv. Iina & Eija Saimanen
om. Janiika Vilkuna-Räsänen & Tapio Räsänen
Vieremä 1.8.2010
Martti Hirvonen
AVO0
0
Alkumakaus tutkitaan. Lähtee innokkaasti jäljelle ja jonkin matkaa tarkkaa jäljestystä, mutta jo ensimmäisen
osuuden puolessa välissä alkaa kierrellä tutkimassa muita hajuja jäljen molemmin puolin. Ensimmäinen
kulma oikaistaan ja ylitetään seuraava osuus aina hukkaan asti. Palautuksen jälkeen alkaa taas lenkkeily
jäljen molemmin puolin ja jatkuu myös seuraavalla osuudella. Toinen kulma tarkasti ja osoittaa makauksen.
Jää nuuhkimaan kaadon. Tänään koira ei juurikaan kiinnostunut verijäljestä ja ohjaaja joutuu usein
kehottamaan koiraa.
N MINDARE'S WILD AIDA 37340/02 s. 09.08.2002
kasv. Pirkko Wallin
om. Päivi Kallström
Miehikkälä 6.6.2010
Paul Vuori
VOI0
Ansa nuuhkii tarkkaan lähtömakuun. Tarkistuksen jälkeen Ansa ohjataan opastusalueen loppuun samalla
innostaen. Opastusalueen jälkeen edetään jälkeä vain muutama metri ennen kuin aloitetaan ruohon syönti.
Hetken aterioinnin jälkeen jatketaan matkaa. Maastossa Ansa etenee miellyttävällä kävelyvauhdilla.
Ilmavainuinen koira taittaa kuitenkin matkaa jonkin verran enemmän kuin jäljen mitan. Siis jonkin verran
ohjaajaa kävelytetään nauttimassa paikallisesta maastosta. Makuut merkitään kaikki. Kulmilla ensimmäinen
reilulla ylityksellä. Toinen erittäin tarkasti. Hukkia tehdään kaksi. Toinen katkokulmalla jossa matkaa vain
jatketaan ennen pysäytystä. Toinen hukka kolmannen osuuden alussa. Viimeisen kulman jälkeen Ansan
kiinnostus jälkeen heikkenee ja siirtyy lintuihin ja hiiriin. Ohjaaja ei muutoksesta pidä, vaan keskeyttää
kokeen. Kaadolle harjoituksen vuoksi. Iloinen ja energinen jäljestäjä, joka valitettavasti kiinnostui lopuksi
luonnosta.
U NITRIC DYNAMITE DUCK 37598/00 s. 18.09.2000
kasv. Riika & Mika Leppinen
om. Elina & Arto Kylmälä
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI1
50
Näytetyn alkumakauksen haisteltuaan lähes 10-vuotias Väpä aloittaa itsenäisen, varman ja maa-sekä
ilmavainuisen jäljestyksen. Vauhti myötäilevää maaston mukaan. Kaikki varmasti merkaten ja osoittaen,
myös kaato, mihin jäi. Helposti luettavaa yhteistyötä.

U NORDWART OTHELLO 38892/01 s. 24.08.2001
kasv. Birgitta Kajander
om. Nina Salo & Janne Vuorinen
Kangasala 6.5.2010
Sanna Rantanen
VOI1
44
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Alun muutaman tarkistuksen jälkeen kaikki osuudet jälkitarkkaa sopivavauhtista
työtä. 1. kulma, jolla katko, nopeasti jatko hakien, 2. kulma tarkasti. 3. kulma laajalla lenkillä. Makauksista
1., 2. ja 3. ohi vierestä, 4. merkkaa nopeasti. Kaadon noutaa. Taitava koira, jonka pisteitä tänään verottavat
ohitetut makaukset sekä 3. kulma.
Sastamala, Maso 16.5.2010
Kari Kielo
VOI1
42
Innokas, varma lähtö. Sopivavauhtista ja hyvin etenevää jäljestystä, jota leimaavat 1. osuuden
loppupuolelta lähtien tarkistuspistot jäljen sivuille ja pieni aaltoilu jäljen päällä. Tarkistukset lisääntyvät
loppua kohden, etenevyyttä ne eivät juurikaan haittaa lukuun ottamatta 3. osuuden loppupuolella
ojakäynnin jälkeen tapahtuvaa pyöritystä ja 4. osuuden lopun paria pitempää tarkistuslenkkiä. 1. kulman
selvittää tarkastuslenkeillä ulkokautta, katkokulmalla lähtee välittömästi hajun loppuessa tarkistamaan
takakautta vanhan jäljen suuntaisesti löytäen näin varmasti uudelle osuudelle. 3. kulmalla useita
tarkistuslenkkejä jotka johtavat uudelle osuudelle, ei kuitenkaan varsinaisesti käy kulmalla vaan oikaisee
sisäkautta. Makaukset ovat tänään koiralle Akilleen kantapää, kahta vilkaistaan ohimennen mutta yhtään
kunnon merkkausta ei tapahdu. Kaadolle tulee tarkistuslenkiltä jäljen sivussa, saa vainun kaadosta ja
menee suoraan kaadolle jonka osoittaa hyvin ja jää kaadolle. Erinomainen jälkikoira, jolla tänään jäi
kuitenkin makauksille jonkin verran pisteitä.
Tampere 7.7.2010
Karla Sohlman
VOI1
43
Erinomainen ohjattu lähtö. Otto aloittaa hyvävauhtisen jäljestyksen. 1. osuudella se tekee laajat
tarkistuslenkit jäljen molemmin puolin. 2., 3. ja 4. osuus melkein jäljen päällä tehden vain muutaman
todella pienen tarkistuksen 2. ja 3. osuudella. 2. kulma jolla katko rengastaen jatkoon. Makauksista
merkkaa 2 hyvin. 1., 3. ja 4. vauhdista nuuhkaisten. Hieno suoritus Otolta. Tänään pisteitä pudottaa 1.
osuuden pyörähdykset ja makuiden merkkaamattomuus.
Sastamala, Maso 8.8.2010
Tuula Svan
VOI1
45
Otto ohjataan jäljelle ja se jäljestää pääosin maavainulla. Ensimmäinen osuus jälkitarkasti kulmalle, jolla
katko. Kulma selvitetään laajalla lenkillä. Toisen osuuden alkupuolella laajat lenkit jäljen molemmin puolin.
Toinen kulma yhdellä tarkastuslenkillä. Kolmas osuus jälkitarkasti kulmalle, joka lenkitetään hyvin laajasti ja
kehoituksin viimeiselle osuudelle. Osuuden loppupuolella laajat lenkit jäljen molemmin puolin. Makauksista
1., 2. ja 4. osoitetaan pysähtymällä, 3. ylitetään. Rauhallista vauhtia etenevä jäljestäjä, joka tänään tarkistaa
laajalti sorkkien jälkiä.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI1
44
Jarrutetusti jäljelle alkumakauksen haistelun jälkeen. Maa-ja ilmavainulla edeten Otto jäljestää kaikki
osuudet. Toisella ja kolmannella osuuksilla pieniä pistoja. Neljännellä osuudella lenkki jäljen yli. Kulmat
tarkasti. Makauksista ensimmäinen mallikkaasti, kaksi hutiloiden, yksi yli. Sorkalle ilmavainulla, mitä kantoi.
Hiljainen suoritus.
Mänttä Vilppula Pohjaslahti, PM 5.9.2010
Marko Aaltonen
VOI1
43
Ohjatusti alkumakuulta liikkeelle. Jäljestysvauhti hyvin maastoon sopiva. Jälkityö melko tarkkaa, muutamia
pieniä tarkistuspistoja riistan jäljille, palaa nopeasti takaisin jälkiuralle. Katkokulma tekijöiden jälkiä. 2.
kulmalla tutkitaan riistanjälkiä melko kauan, uusi osuus ylitetään kerran noteeraamatta. Palaa kuitenkin
itsenäisesti jäljelle. 3. tarkistuksella ulkokautta. Makauksista merkitään selvästi pysähtyen 1. ja 4. Kaadon
omii itselleen.

N NORDWART UNICUM 47000/03 s. 17.11.2003
kasv. Birgitta Kajander
om. Taina Hepojärvi & Tarja Jantunen
Heinola 9.5.2010
Jarno Hynninen
VOI1
46
Ohjattu lähtö, tutki alkumakauksen. Ohjaaja sai koiran ohjattua hyvin jäljestystehtävään. Maa- ja
ilmavainuinen työskentely kaikilla osuuksilla pääosin jäljen päällä ripeästi edeten. 1. ja 2. osuudella
tarkastuslenkkejä. 3. ja 4. osuudella tarkastukset pieniä. 1. kulma (katkokulma) isolla kaarroksella verijäljen
jatkolle. 2. kulma pienellä oikaisulla. 3. kulma pienellä kierroksella. Makuista tutki/osoitti 1. 3. ja 4. 2.
makaus ohittaen. Kaadolle suoraan, nuuhki ja jäi. Hyvä yhteistyö ohjaajan kanssa, muutama kehotus auttoi
mainiossa suorituksessa.
Heinola, Vierumäki 20.6.2010
Petri Pelkonen
VOI3
26
Innokkaalle koiralle näytetään alkumakaus. Hyvin opastettu krepityksen päähän. Heti sen jälkeen alkoi
vauhdikas siksak-hakukuvio jäljen molemmin puolin. Ensimmäisellä osuudella harhaudutaan 2 kertaa liian
kauas jäljeltä, joista hukat. Kulman jälkeen loppuosuudet parempaa jäljestystä. Katkokulma yhdellä laajalla
rengastuksella uudelle osuudelle. 3. kulma takakautta varmentaen. Makuista osoitettiin 2 ensimmäistä.
Sorkalle suoraan ja se otettiin suuhun pyynnöstä.
Orimattila 8.8.2010
Kari Kielo
VOI2
37
Opastetusti ja innokkaasti jäljelle. Jäljestämishalu on aluksi erinomainen, koira etenee ripeällä vauhdilla
pienin tarkistuspistoin ja hieman jäljen päällä aaltoillen. Tarkistuspistoja tehdään runsaasti varsinkin 1.
osuuden lopussa ja 3. osuuden alussa, hyvän vauhdinpidon takia tarkistukset eivät haittaa etenevyyttä
mutta työskentely on koiran voimia kuluttavaa ja kahdesti jäljen aikana ohjaaja joutuukin pitämään
juottotauon. Jälkivarmuus on hyvä, ainoastaan 4. osuuden alussa koiran ollessa jo hieman väsynyt se tekee
pari laajaa tarkistuslenkkiä. Makauksista merkkaa kolme selvästi ja yhden ohimennen. Katkokulman
selvittää lenkeillä osin jalanjälkiin tukeutuen, toisella kulmalla ajautuu yli ja tulee tarkistellen takaisin
jäljelle, kolmas kulma jäljen mukaan. Kaadolle tulee jäljen päällä, ottaa sorkan suuhunsa ja jatkaa
pysähtymättä tielle. Innokas jälkikoira, joka tänään olisi ehkä hyötynyt voimakkaammasta jarruttamisesta
juomataukojen sijaan ja saanut osoittaa jäljen päättymisen paremmin.
U NOVAMIAN RIGEL 59874/07 s. 17.11.2007
kasv. Miia Tanttu
om. Tero Tuoriniemi
Kiuruvesi 23.5.2010
Heikki Ryynänen
AVO1
48
Ohjatusti liikkeelle, etenee reipasta kävelyvauhtia radan alusta loppuun maavainua käyttäen. Ensimmäisen
makauksen merkkaa selvästi pysähtyen, kulma aukeaa vaivatta. Toisen makauksen ylittää vauhtia
hidastamatta ja jatkaa kolmannelle osuudelle. Kaadon löytää ja jää nuuskimaan.
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Mari Mamia
VOI0
0
Alkumakaus tutkitaan, suoraan melko jälkitarkkaan maa-sekä ilmavainulla tapahtuvaan jälkityöhön.
Jokaisella osuudella tehdään tarkistuslenkkejä jäljen sivuun. Makauksista merkkaa hyvin 1. ja 4. 2. nopeasti
nuuhkaisten, 3.ohi. Kulmista eka, jolla katko teettää töitä. Tehdään laajoja lenkkejä ja haetaan koko ajan
töitä tehden, mutta ei selvitetä, hukka. Toinen ja kolmas kulma tarkasti. Kolmannen osuuden lopussa
poistutaan määrätietoisesti sorkan jäljille, hukka. Hiukan ennen kaatoa tuomitaan kolmas hukka, kun nenän
edestä lentoon pyrähtävä teeri sotkee koiran jälkityön. Koe keskeytyy. Hyvä jälkipari, jolla ihailtava
yhteistyö.
Pyhäjärvi 29.8.2010
Heikki Ryynänen
VOI3
29
Lähtömakaukselta innokkaasti liikkeelle. Sujuvaa sopivavauhtista jäljestystä osuuden puoliväliin, jossa
ilmavainulla määrätietoinen poistuminen oikealle aiheutti hukan. Kulmalla olleen katkoksen selvitti jäljen

tekijän jälkiä pitkin. Toisen osuuden lopulla määrätietoinen poistuminen vasemmalle toi toisen hukan.
Kulmat aukenivat vaivatta. Makauksista kaksi ensimmäistä käveli yli, kaksi osoitti pysähtyen. Kaikilla suorilla
osuuksilla tarkistuslenkki. Kaatoa lähestyi varovasti ja pysähtyi nuuhkimaan.
N NOVAMIAN VEGA 59877/07 s. 17.11.2007
kasv. Miia Tanttu
om. Arja Lipponen
Kiuruvesi 23.5.2010
Heikki Ryynänen
AVO0
0
Ohjaaja ensin ja koira sitten tarkistivat lähtömakauksen. Pian aloituksen jälkeen koira harhautuu
vasemmalle ja siitä hukka. Osu8uden lopulla laaja kaarros vasemmalle mutta palaa jäljelle. Makauksen
merkkaa pysähtyen ja kulma selviää vaivatta. Toisen osuuden puolivälissä määrätietoinen poistuminen
vasempaan aiheutti hukan. Sama toistui pian oikealle. Tuomari keskeytti kokeen.
Kallioniemi, Pyhäjärvi 1.7.2010
Helena Huhmarniemi
AVO2
38
Arja ohjaa Nannin hyvin jäljelle. Ensimmäinen osuus sujuu jälkitarkasti n. puoleen väliin, mistä jäljen
tuntumasta lähtee kaksi teertä lentoon. Kiellosta huolimatta Nanni etsii ja lenkittää jäljen sivussa
molemmin puolin niin kauan, että tuomitaan hukka. Aloitetaan puhtaalta jäljeltä. Jäljestys sujuu hyvin
melko suoraviivaisesti kaadolle. Muutamia pieniä tarkistuksia Nanni tekee ja myös kolmannella osuudella
puolessa välissä lähtee teeri lentoon. Nanni uskoo kieltoa - jatkaa jäljellä. Kaadon tuntumasta vielä metso
aiheuttaa värinää Nannissa, mutta kaato on niin lähellä, että koira kaartaa kaadolle. Kaatoa nuuhkii - saisi
olla kiinnostuneempi. Kulmat pienillä kaarroksilla, makuuksista merkkaa toisen. Tänään hyvä koesuoritus linnut vievät koiran kertaalleen hukkaan.
Pyhäjärvi 29.8.2010
Heikki Ryynänen
AVO3
29
Lähtömakaukselta ohjatusti liikkeelle. etenee maavainulla, sopivaa kävelyvauhtia ensimmäiselle kulmalle,
jossa merkkaa makauksen ja jää kuuntelemaan närhien äänekästä rääkymistä. Lähtee tarkistamaan ääniä ja
se aiheuttaa hukan. Toinen osuus sujuvaa etenemistä makaukselle, jonka merkkaa ja kulma aukeaa
vaivatta. Kolmannen osuuden alussa poistuminen oikealle tuo toisen hukan. Kaadon löytää ja pysähtyy
nuuhkimaan.
N OBJIBWA'S VENANCIA NIBA 49328/08 s. 01.07.2007
kasv. Elsbeth Wittwer
om. Johanna Lumme
Tammela 23.5.2010
Tuovi Henttu
AVO0
0
Alkumakuu nuuhkitaan yhdessä ja Nansi ohjataan jäljelle. Koira jäljestää sopivaa vauhtia jäljen päällä tai sen
välittömässä läheisyydessä maavainua hyväksi käyttäen. 1. osuuden puolivälissä Nansin kuono osuu jäljellä
olevaan riistan tuoksuun ja niin koira vaihtaa hajun ja aloittaa kiihkeän tutkinnan, joka päätyy
määrätietoiseen hukkaan. Uuden alun jälkeen koira kokoaa itsensä, vaikka työ onkin hajamielisempää. 1.
makuu merkitään hyvin. 1. kulma pienellä takalenkillä. 2. sivulla hyvää työtä kunnes kärrypolku ja sen hajut
harhauttavat koiran määrätietoiseen hukkaan, 2. hukka. Taas uusi alku. 2. makuu erinomaisesti. 2. kulma
pienellä takalenkillä. 3. sivun alussa kolmas määrätietoinen poistuminen, hukka ja koe keskeytyy,
harjoitellen kaadolle, joka kiinnosti. Hyvän kuonon omaava koira, joka tänään lankesi metsän tuoksuihin.
Harjoituksia niin jälkiuskollisuuskin paranee.
Tammela, Liesjärvi 11.7.2010
Heikki Kulo
AVO1
42
Opastettu, rauhallinen lähtö. Nanci aloittaa reippaan, jälkitarkan työn. 1. osuuden loppupuolella laaja
kaarto jäljen sivussa, palautuu ennen kulmaa. Hyvin kulmalle, jossa makuu merkataan tarkasti. Kulmalla
erittäin laaja rengastus. 2. osuudella yksi kaarto jäljen sivuun, muuten jälkitarkasti. Hyvin 2. kulmalle, jossa
makuun merkkauksen jälkeen vain pieni suunnan varmistus. 3. osuudella jälleen laaja kaarto jäljen sivuun,

kuitenkin Nanci koko ajan työtä tehden etenee jälkeä. Hyvin kaadolle, joka kiinnostaa. Hienoa työtä, jossa
varmuus hieman kärsii vauhdista.
N PICNIC ELOISA GEISHA 10399/07 s. 21.11.2006
kasv. Taina Jelekäinen
om. Pirkko & Pasi Partanen
Hailuoto 1.8.2010
Jukka Välitalo
AVO0
0
Nuuhkittu ja ohjattu lähtö. Aloittaa maa-sekä ilmavainuisen hieman levottoman jäljestyksen. 1. osuuden
alussa rinnettä laskiessa hukkaa jäljen mistä hukka. 1. osuuden lopulla ajautuu hukkaan. 1. kulma pitkäksi ja
laajalla lenkillä löytää makuun ja uuden suunnan. 2. osuuden alussa ajautuu hukkaan. Tuomari keskeyttää
kokeen. Kehityskykyinen koira, joka tarvitsee hieman malttia työskentelyyn.
U REDADICT FIRST COLONEL 25606/04 s. 30.03.2004
kasv. Annina Nurmikivi
om. Eeva & Jussi Miilunpalo
Ähtäri 10.10.2010
Mikko Ahti
VOI2
36
Löwelle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön. Jälkeä edetään ripeää vauhtia tarkasti veriuraa
seuraten. Ensimmäisellä osuudella vauhti oli liiankin kovaa, mutta tuomarin huomautuksen jälkeen jarrutus
oli tehokkaampaa. Osuudella yksi pieni tarkistus, jossa Löwe merkkasi linnun luut. Makaus ylitettiin.
Ensimmäinen kulma erittäin tarkasti. Toisella osuudella tarkasti jäljen päällä, mutta makausta ei merkattu
riittävästi pysähtymällä. Toisella kulmalla ollutta katkoa Löwe alkaa ratkomaan laajalla rengastuksella,
mutta harmittavasti jaloista lähtee jänis, joka ohjaajan kiellosta huolimatta sotkee Löwen ajatukset ja koira
ajautuu hukkaan. Kolmas osuus hyvin, makaus juuri ja juuri riittävästi merkaten ja yhden tarkistuspiston
tehden. Kolmas kulma tarkasti. Neljännen osuuden alussa suolta puhaltava voimakas sivutuuli tuo
mukanaan teeren hajuja, ja Löwe käy pelottamassa linnut lentoon. Jälkityöhön palataan ohjaajan
kehotuksella. Neljäs makaus ylitetään. Hieman ennen kaatoa suolta tulee taas tuulen mukana
mielenkiintoisia hajuja joita Löwe käy nuuskimassa palaten kuitenkin takaisin jäljelle ja löytää kaadon, jolle
jää sorkkaa nuolemaan. Löwe seurasi verijälkeä tarkasti, mutta makausten merkkauksia pitää harjoitella
lisää. Tänään jäniksen perään hairahtaminen katkokulmalla tiputti Löwen palkintosijan.
U REDADICT RODEO RIDER 44938/07 s. 20.07.2007
kasv. Annina Nurmikivi
om. Samuli Tiirikainen
Korpilahti 13.5.2010
Seppo Venäläinen
VOI2
35
Lähtömakaus tutkitaan tarkasti, ja ohjatusti jäljelle. Otto jäljestää 1-osuuden tarkasti, tehden yhden
tarkastuslenkin. 1-makaus merkataan pysähtymällä, 1-kulma, jolla katko kuljetaan veretys loppuun, uusi
osuus haetaan laajasti ja ohjaajan kehotuksella. 2-osuuden alussa laaja tarkistuslenkki, 2-makaus
merkataan pysähtymällä, sitten kohta määrätietoinen poistuminen jäljeltä hukkaan saakka, loppuosuus
tarkasti, 2-kulma lenkillä. 3-osuus tarkasti, makaus merkataan hätäisesti, kulma lenkillä. 4-osuudella
tehdään muutama lenkki hajujen perässä, makaus merkataan hätäisesti. Kaadon tuo ohjaajalle.
U REDADICT RUTHLESS RANGER 44940/07 s. 20.07.2007
kasv. Annina Nurmikivi
om. Niina Niemi
Muhos 23.5.2010
Jukka Välitalo
VOI1
48
Touhukas hyvä lähtö. Enimmäkseen maavainuista innokasta jäljestystä. Alussa vauhtia hieman reippaasti.
Katko hakien ja osin saapasjälkeen turvautuen tehokkaasti. Kulmat tarkasti. Makuut merkkasi kaikki hyvin ja

kaksi viimeistä jo hiukan liikaakin aterioiden. Viimeisellä osuudella turha lenkki nuolukivelle. Kaadolle
suoraan mitä jäädään innokkaasti nuuhkimaan. Kokonaisuutena erinomainen suoritus.
Siikalatva 13.6.2010
Tuula Svan
VOI1
47
Nitro ohjataan jäljelle ja se aloittaa tarkan maavainuisen jäljestämisen tehden vain lyhyitä tarkistuslenkkejä
jokaisella osuudella. Kulmat tarkasti. Katkokulma jäljentekijöiden jälkiä apuna käyttäen. Makauksista toinen
ylitetään, muut osoitetaan nuuhkimalla tarkasti. Kaadolle tullaan lenkittäen jälkeä. Kaato tutkitaan tarkasti.
Jäljestys tarkkaa ja itsenäistä. Hyvää yhteistyötä koirakolla.
Ruovesi 4.7.2010
Jukka Korsberg
VOI1
50
Hyvä lähdön maistelu ja varmasti jäljelle ja se jatkuu täysin virheettömänä aina kaadolle asti. Vauhti
pidätetään sopivaksi, jäljestys on maavainuista ja työskentelytapa pitää koiran koko ajan aivan jäljen päällä.
Vain ensimmäisellä kulmalla, katkokulmalla sen takana pari pientä lenkkiä ja sen jälkeen sik-sakkia
jalanjälkiä uudelle hajuvanalle. Muut kaksi kulmaa aivan tarkkaan. Makaukset merkkaa kaikki pysähtyen ja
maistellen. Kaadolle suoraan jääden sitä nuolemaan. Itsenäisestä ja täydellisestä suorituksesta ei voi antaa
muuta kuin täydet pisteet.
Pyhäjoki 5.9.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
49
Innokas aloitus. Koira jarrutetaan käyttämään myös maavainua ilmavainun lisäksi. Merkkaa kaikki
makaukset -osan maistellen, jatkaa työtä kehoituksitta. Kulmat suoraviivaisesti, katko jäljentekijän jälkiä
pitkin. Reipasvauhtinen, vaikkakin hyväntasaiseksi ja erinomaiseksi jarrutettu työskentely. Löytää kaadon
jota jää tutkimaan. Ohjaaja käveli joka makauksella ihan viereen koiran ja se hieman häiritsee
kokonaisuutta ja vaikuttaa pisteisiin. Kokonaisuutena erinomainen suoritus.
Janakkala 18.9.2010
Kari Kielo
VOI2
32
Innokas, hieman hosuva lähtö, mutta malttaa kuitenkin lähtömakauksen. Työskentely on hyvin etenevää ja
jälkitarkkaa, tuoreet riistanjäljet kuitenkin kiinnostavat aina kohdalle osuessa ja pariin otteeseen ne
johtavat useampaan tarkistukseen. Kulmista ensimmäinen on katko, jolla koira merkkaa selvästi veren
loppumisen ja lähtee ympyröimään, ei kuitenkaan osaa laajentaa ympyrää vaan jää pyörimään omille
jäljilleen ja lopulta osoitetaan puhdas jälki 2.osuuden alusta. Toisen kulman oikaisee hieman ja kolmas
kulma pienellä tarkistuksella ulkokautta. Makauksista merkkaa kolme. Kaadolle tulee hieman jäljen sivussa
käytyään tarkistamassa jäljen sivusta lähteneen pyyn, osoittaa kaadon selvästi ja jää kaadolle. Vauhdikas
jäljestäjä, jolle erikoiskohdat olivat tänään vaikeita.
U RENARD RUSÉ HUGUENOT HAGARD 42522/02 s. 04.10.2002
kasv. Seija Huipero
om. Satu & Sirkku Kouki
Liperi, Kaatamo 13.6.2010
Markku Hassinen
AVO1
44
Koira nuuhkaisee pikaisesti lähtömakauksen ja etenee jäljelle. Kaikki osuudet koira jäljestää jäljen
tuntumassa, molemmin puolin tarkistuksia tehden, enimmillään jälkinarun verran sivulla. 1-makaus
ohitetaan sekä 1-kulma noin 5m päästä, jatkaen siitä 2-osuudelle. 2-kulma selvitetään tarkasti, mutta
makaus ei kiinnosta. Kaadolle tullaan jälkeä myöden ja sorkkaa koira jää nuuhkimaan. Tänään hyvää työtä
tehnyt jäljestyspari saa jatkossa kiinnittää huomiota makauksiin ja vauhdin säätämiseen maaston
mukaiseen jäljellä etenemiseen.

U RENARDER'S TIERYN AV DEVERRY 48983/04 s. 03.07.2004
kasv. Louise Blomqvist
om. Sanna Rantanen
Suodenniemi 30.5.2010
Mari Mamia
VOI2
36
Alkumakaus nuuhkaistaan ja hyvä ohjaus jäljelle. Ensimmäinen osuus jälkitarkkaa menoa katkolle, makaus
nopataan vauhdista. Katkon selvittää laajenevalla lenkillä ja kaartaen uudelle osuudelle. Toisella osuudella
nenä nousee ilmaan ja alkaa laajahakuinen jäljestys ja ennen makausta ajaudutaan niin kauas jäljestä, että
joudutaan palauttamaan. Uusi alku makaukselta joka nuuskitaan. Edetään ilmavainulla kulmalle, jolla tuuli
painaa koiran kauas kulman taakse. Palaa kehotuksin uudelle osuudelle. Kolmas osuus ilmavainulla miltei
kokonaan jäljen sivussa edeten, makaus ohitetaan. Kulma pienellä taustan tarkistuksella. Viimeisellä
osuudella itsetietoinen jäljestäjä tarvitsee useita kehotuksia edetäkseen jälkeä pitkin. Makaus merkataan
hyvin pysähtyen. Kaadolle tulee sivusta, noutaa sorkan. Koira osoittaa olevansa erinomainen jäljestäjä niin
kauan kun nenä pysyy sammaleessa.
Ruovesi 4.7.2010
Jukka Välitalo
VOI1
48
Ohjattu hyvä lähtö, sopivalla vauhdilla etenevää maa sekä ilmavainuista jäljestystä. Täydellinen suoritus,
mutta katkokulmalle ohjaaja kehotteli koiraa tarpeettomasti. Makuut merkkaa kaikki pysähtyen ja
nuuhkien. Katkokulman koira olisi selvittänyt ilman kehotuksiakin. 2. ja 3. kulma tarkasti, kaadolle suoraan
ja noutaa sen.
Tampere 7.7.2010
Karla Sohlman
VOI0
Hyvä ohjattu lähtö. Narri aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen. Heti alussa metsäkoneen aiheuttamat urat
ja jätökset aiheuttavat pyörintää jäljen molemmin puolin, mutta kehotuksesta Narri selvittää jatkon.
Makuun merkkaa. Osuuden loppupuolella samat metsätyömaat aiheuttavat pyörimistä mutta kulmalle ja 2.
osuudelle n. 100m mennään ja Narri saa hajun jostain muusta ja ajautuu niin kauaksi jäljestä, että
tuomitaan hukka. Puhtaalle jäljelle makuu merkaten. 2. kulma jolla katko Narri oikaisee sisäkautta 3.
osuudelle, eikä mene veretyksen loppuun. 3. osuus melkein jäljen päällä tehden vain 1 tarkistuslenkin.
Makuun merkkaa. 3. kulma laajalla lenkillä 4. osuudelle. Ajautuu n. 150m jälkeen jäljeltä ja tuomitaan
hukka. Puhtaalle jäljelle ja makuulla Narri pysähtyy ja sen olemus muuttuu pelokkaaksi, tukeutuu ohjaajaan
ja on haluton jatkamaan. Jokin haju pelotti sitä. Ohjaaja keskeyttää kokeen. Harjoitellen kaadolle, joka
kiinnostaa. Narri osoitti osaavansa tehdä töitä, mutta tänään radalla oli liikaa ongelmia selvitettävänä ja
työtehtävä unohtui.
Sastamala, Maso 8.8.2010
Tuula Svan
VOI1
46
Narri ohjataan jäljelle ja se jäljestää pääasiassa maavainulla. Edetään jälkitarkasti, vain muutama
tarkastuslenkki jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma pienellä tarkastuslenkillä, toinen, jolla katko, laajalla
tarkastuslenkillä ja kolmas kulma tarkasti. Makauksista 1. ja 4. ylitetään, 2. ohitetaan ja 3. merkataan
pysähtymällä. Kaadolle sivusta, jonka tuo ohjaajalle. Sopivalla vauhdilla jäljestävä itsenäisesti työskentelevä
koira.
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI1
46
Lähtö rauhoitetaan, makaus tutkitaan ja ohjatusti. Narri jäljestää kaikki osuudet jälkiuran päällä.
Ensimmäinen ja neljäs makaus merkataan pysähtymällä ja toinen ja kolmas yli nuuhkaisten. Ensimmäinen
kulma, jolla katko kuljetaan veretys loppuun, rengastaen löytyy uusi osuus, toinen lenkillä ja kolmas
tarkasti. Kaadon kantaa ohjaajalle. Erinomainen jäljestyspari.
Mänttä Vilppula Pohjaslahti, PM 5.9.2010
Marko Aaltonen
VOI1
43
Alkumakuulta innokkaasti jäljelle. Lähes jälkitarkkaa työtä 1. ja 2. osuus. Katkokulmalle verijälki vaihtui
hetkeksi riistapolun seuraamiseen, ohjaajan kehotuksella takaisin. Katko selvitetään ilmavainulla /
tekijöiden jälkiä seuraillen. 3. ja 4. osuus mennään hieman jäljen sivulla aaltoillen. Makuista merkitään

hyvin vain ensimmäinen. 1. kulma laajalla tarkistuksella, 3. pienellä suunnan varmistuksella. Kaadon toi
ohjaajalle.
N REPONI OIVALTAA OSAA 33716/08 s. 10.05.2008
kasv. Riikka Tarvonen
om. Anna-Maija & Ville Melvaskoski
Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO2
38
Milalle osoitetaan hyvin lähtö, mutta heti lähdön jälkeen koiran mielenkiinnon vie jokin joka on jäljen
vieressä. Mila palaa alkupisteeseen eikä osoita mielenkiintoa jäljelle, hukka. Koiralle osoitetaan puhdas
jälki, jonka jälkeen alkoi vasta jäljestys. Ensimmäinen osuus ilmavainuista hieman epävarmaa aaltoilua
jäljen molemmin puolin pääosin ilmavainua käyttäen. Toinen ja kolmas osuus huomattavasti parempaa
jäljestystä maa- sekä ilmavainulla, samoin etenevyys parani jäljen edetessä. Kulmat hyvin, makaukset
merkitsi. Kaadon löysi, nuoli ja nuuhki.
U ROBERTSON 24111/04 s. 22.04.2004
kasv. Henna Räisänen
om. Reeta Raatikainen
Mäntsälä, Hirvihaara 9.5.2010
Satu Savolainen-Pulli
VOI2
36
Rope nuuhkaisee lähtömakauksen pikaisesti ja etenee itsenäisesti jäljelle. Koko jäljen koira jäljestää
miellyttävää kävelyvauhtia tehden vain yhden tarkistuksen 4.osuudella. Makauksista Rope merkkaa 1.
nopeasti nuuhkaisten ja jalkaa nostamalla. 1 kulmalla oleva katko ratkeaa kaarroksella mutta
jäljestystehtävä unohtuu ja Rope ajautuu hukkaan. 2.kulma ratkeaa kaarroksella ja 3.kulma pienellä
kaarroksella. Kaadolle tullaan suoraan ja sen Rope omistaa nuuhkien. Miellyttävä suoritus tänään: katkolla
tapahtui vain harmillinen työtehtävän unohdus.
Miehikkälä 6.6.2010
Paul Vuori
VOI2
35
Rope laitetaan istumaan lähtömakauksen lähelle ja ohjaaja tarkastelee makauksen. Kutsusta Ropekin
pääsee nuuhkaisemaan lähdön ja lähtee itsenäisesti jäljelle. Rope jäljestää lähes kokonaan ilmavainun
turvin. Vauhti jäljestäessä on maastoon sopiva leppoisa kävelyvauhti. Ilmavainuiseksi jäljestäjäksi Rope
pysyy hyvin jäljen päällä. Suorilta osuuksilta vain muutamia pieniä tarkistuksia ja yksi laajempi joka ulottui
jäljen molemmille puolille. Makuista merkitään kolme. Yksi nuuhkaisematta, kaksi urosmaisesti merkaten.
Katkokulmalla heti havaitaan veren loppuminen ja oikaistaan suoraan takaisin veretyksen alkuun. Kulmilla
toisella pieni ylipisto mutta toisella vaikeuksia. Alkuun suoraan yli josta takaisin. Väärälle sivulle
tarkistamaan ja takaisin. Lopulta lähdetään paluujäljelle josta hukka. Kaadosta erittäin kiinnostunut ja
nostelee ja kantaa sorkkaa. Miellyttävävauhtinen jäljestäjä ja harmi että sattui kulmalla vahinko.
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Rope jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti. Ensimmäinen
makaus yli ja ensimmäinen kulma, jolla katko, kuljetaan veretyksen loppuun, muutta katko ei tänään selviä.
Toisen osuuden alku tarkasti, osuuden puolessa välissä määrätietoinen poistuminen jäljeltä hukkaan
saakka, loppuosuus tarkasti. Toinen makaus yli, toinen kulma pitkäksi hukkaan saakka ja tuomari keskeyttää
kokeen.
N ROOSA 10440/08 s. 06.12.2007
om. Reima Ovaskainen
Juuka 25.7.2010
Tuula Svan
AVO1
49
Nuusku ohjataan jäljelle ja se jäljestää maa-ja ilmavainua käyttäen jälkitarkasti koko jäljen. Ensimmäinen
kulma tarkasti makaus nopeasti nuuhkaisten, toinen kulma tarkasti makaus osoittaen pysähtymällä ja

nuuhkimalla. Viimeisellä osuudella pysähtelyä mutta sorkalle suoraan jonka nuuhkii tarkasti. Erittäin hyvää
työskentelyä ja hyvää yhteistyötä koirakolta.
N ROSMARIN 24108/04 s. 22.04.2004
kasv. Henna Räisänen
om. Mervi Pekkanen
Mäntsälä, Hirvihaara 9.5.2010
Satu Savolainen-Pulli
VOI1
42
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Ruusa jäljestää mukavaa vauhtia melko jälkitarkasti kaikki osuudet. Makauksista
Ruusa merkkaa reippaasti ensimmäisen, muut ylittää. 1.kulmalla oleva katko ratkeaa rengastamalla ja 2. ja
3. kulma laajalla lenkillä. 3.kulmalla pyrähtää lintu lentoon, mutta se ei koiraa häiritse. Kaadolle Ruusa tulee
suoraan ja kantaa kaadon tielle. Hyvä suoritus, jonka pisteitä laskee makausten merkkaamattomuus.
Virrat 22.8.2010
Markku Sällylä
VOI1
Ripeä lähtö ja aivan jäljen päällä kulkien. Maasto on pääasiassa suolla, jossa on isoja vetisiä ojia.
Liikkuminen ihmisillä on työlästä, mutta ei koiralle. Kulmat otetaan tarkasti. Saisi merkata makuut
paremmin. Tulee kaadolle, jonka osoittaa. Hyvä jäljestys.
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N RUSKARON SEMPER RUFINA 24137/06 s. 31.03.2006
kasv. Sari & Rauno Virta
om. Johanna Nyberg
Ruovesi, Ylä-Vääri, Pilkottu 22.8.2010
Jari Salokanto
AVO1
42
Lordi oli jo lähdössä innosta piukeena ja menohalut olivat kovat. Koira on harmikseen hiukan liiankin
luottavainen ilmavainuun, jonka takia metsässäkin tuntunut hieman pyörteinen tuuli heitteli koiraakin
hieman yllättäviin pistoihin ja kierroksiin jäljen molemmille sivuille. Ja tämä jäljestystapa leimasi menoa läpi
jäljen. Tuntui, että koira ei malttanut laskea kuonoa alas turpeeseen. Se varmastikin hidasti sen mielestä
matkan tekoa, mutta todellisuudessa menoa pysäyttivät harmillisesti jäljeltä lähdetyt pistot ja poikkeamat.
Silloin kun koira malttoi laskea kirsun hiukan edes alaviistoon, niin meno verijäljellä oli melko totisen
tarkkaa työtä. Toisaalta sitten ilmavainu toi koiran lähes millin tarkasti aina takaisin jälkiuralle kunhan oli
ensin huomattu, ettei se jälki kulje lähelläkään. Kulmat koira suorittaa kaartaen etumaaston kautta, mutta
makuiden merkkaaminen on hieman vaisua. Kirsu toki laskeutuu niiden kohdalla alas haistamaan, mtuta
vauhti ei pysähdy vaikkakin hieman hiljenee hetkeksi. Kaato pysäyttää ja sitä jäädään nuuskimaan. Koiran
jäljestyksessä on paljon hyviä elementtejä, mutta pistot sivuun saattoivat johtua tuulesta, mutta myöskin
riistan hajuista, jotka yhtäkkiä valtasivat koiran mielenkiinnon - koiran onneksi vain hetkellisesti. Mutta
jälkiuskollisuutta tulisi parantaa, jotta menestystä voittajaluokassa irtoaa.
N SIENNA-RED AFRODITE 25583/04 s. 04.05.2004
kasv. Benita Rosenholm
om. Pirkko & Pasi Partanen
Pyhäntä 30.5.2010
Jukka Välitalo
AVO2
32
Hyvin tutkittu rauhallinen lähtö. Maa- sekä ilmavainuista jäljestystä missä aina ilmavainulle siirtyessä pieni
poikkeama jäljeltä (3-4m). Ensimmäisen osuuden lopussa vaihdetaan hirven jälkeen mistä hukka.
Ensimmäinen kulma tarkasti makaus merkaten. Toinen kulma laajalla lenkillä hirven jälkiä osittain. Makaus
merkataan. Ohjaaja meinaa jo keskeyttää mutta tuomari ei anna "lupaa". Viimeinen osuus kaadolle mitä
jäädään nuuhkimaan lopulta noutaen sorkan. Riistarikkaassa maastossa lisätreeniä niin hyvä tulee.

U SIENNA-RED ARES 25581/04 s. 04.05.2004
kasv. Benita Rosenholm
om. Julia & Leila Silonsaari
Mäntsälä, Hirvihaara 9.5.2010
Satu Savolainen-Pulli
VOI3
25
Wili ohjataan jäljelle, jota se jäljestää sekä maa- että ilmavainulla. 1.osuus erinomaista jäljestystä.
2.osuudella Wili tekee pari isompaa tarkistuslenkkiä, joista jälkimmäinen päättyy paluujälkeen ja hukkaan.
Palautuksen jälkeen hyvää jäljestystä katkolle, jossa tehtävä kuitenkin unohtuu ja Wili jatkaa hukkaan asti.
Palautuksen jälkeen jälleen hyvää jäljestystä kaadolle, josta ensin mennään ohi, mutta ilmavainulla kaato
löytyy. Makauksista merkataan 2 ensimmäistä. 1. ja 3. kulma tarkasti. Wili osaa jäljestää, mutta metsän
muut hajut kiinnostivat tänään liikaa.
Miehikkälä 6.6.2010
Paul Vuori
VOI2
34
Wili tarkastaa lähdön ja siirtyy itsenäisesti jäljelle. Aivan heti ei Wili ole selvillä tehtävästään ja hyppii ja
kierii iloisesti jäljen tuntumassa. Pienen kehotuksen jälkeen aloitetaan jäljestys. Ilmavainun turvin jäljestävä
koira liikkuu koko ajan eteenpäin, etenemistä kuitenkin hidastaa monet pienet sivulenkit. Makuut
nuuhkitaan kaikki erittäin tarkasti. Kulmista toinen tarkasti, toisella monta isohkoa tarkastusta. Katkokulma
selvitetään, kulma osuudelle lähdetään aluksi väärään suuntaan, tarkistuslenkkien jälkeen katko-osuus
hyvin. Valitettavasti heti katkokulman selvityksen jälkeen poistutaan jäljeltä josta hukka. Sorkka kiinnostaa
koiraa ja se yrittää kantaa sorkkaa tielle päin. Hyvä suoritus, varsinkin makuiden merkitseminen
esimerkillistä.
Luumäki, Munne 1.8.2010
Seppo Markelin
VOI0
0
Innokkaasti jäljelle, mutta koira harhautuu heti alussa niin pitkälle, että tulee hukka. Ensimmäisen
makauksen merkkaa. Kulman selvittää. Toisen makauksen merkkaa. Toisen osuuden lopulla iso lenkki, joka
päättyy hukkaan. Katkon selvittää, mutta heti sen jälkeen poistuu jäljeltä ja koe keskeytyy kolmanteen
hukkaan.
U SIENNA-RED CLADIUM 10852/07 s. 18.11.2006
kasv. Benita Rosenholm
om. Sanna Tiainen & Jarno Inkilä
Savitaipale 13.6.2010
Kati Huovila
VOI2
36
Näytetty, haisteltu ohjattu lähtö. Pessi jäljestää jarrutetusti alun ja puolet matkasta sopivaa kävelyvauhtia.
Vainuna käytössä pääosin maavainu. Kaikki makaukset pysähtyen haistellen, voisi pysähtyä hieman
pidemmäksi aikaa. Kulmat: katko 1.kulmalla veren lopusta suurenevin lenkein ulkokautta ja lopuksi
ihmisjälkien vierestä. 2. yli ja ulkokautta, 3. tarkasti. 3-souuden alussa alarinteessä pyörimistä sorkan
jäljissä, kehotukset eivät auttaneet, kun Pessi ylitti jäljen useasti, hukka. Kaadolle takaa, sorkkaa kantoi.
Harmittava hukka.
N SIENNA-RED EMERALD OF FIRE 26309/04 s. 06.05.2004
kasv. Benita Rosenholm
om. Katja Vossi
Salo, Muurla 25.7.2010
Marko Aaltonen
VOI0
0
Tara innokkaasti jäljelle. Jälkityö jää ikävä kyllä melko epämääräiseksi koiran tehdessä vauhdikkaita, laajoja
lenkkejä. 1. kulmalta ajaudutaan pois jäljen suunnasta. 2. osuudella makuun kohdalta määrätietoisesti
jäljeltä. Katkokulmalta suoraan pois jäljen suunnasta. Koe keskeytetään. Koiralla oli valtavasti energiaa,
ohjaajan harmiksi se ei tänään kohdistunut jälkityöhön.

Loimaa 22.8.2010
Virpi Solla
VOI2
30
Taralle osoitetaan alkumakaus ja se ponnahtaa innokkaasti jäljelle. Tara kulkee jälkeä aaltoillen puolelta
toiselle ja tekee tarkastuslenkkejä ensimmäisen osuuden loppupuolella ja varsinkin toisella osuudella,
mutta palaa niistä takaisin jälkiuralle. Makauksista osoittaa ensimmäisen pysähtymällä, muut joko ohittaa
vauhdilla tai ne sattuvat aaltoilevan jälkityön kohdalle. Katkokulman oikaisee jo ennen veretyksen loppua
toiselle osuudelle. Toinen kulma yli ja kolmannelle osuudelle, kolmas kulma samoin yli ja viimeiselle
osuudelle. Kaadon ohittaa n. kaksi metriä vierestä oikealta, eikä palaa sitä etsimään, vaan jatkaa tielle.
Tuomitaan hukka. Jatketaan tarkasti jälkiuralta n. 15 metriä ennen kaatoa. Nyt Tara menee kaadolle,
nuuhkii ja pyörittää sorkkaa. Vauhtia ja intoa riitti jarrutuksesta huolimatta, mutta aaltoilu ja tarkastuslenkit
vievät melko paljon aikaa. Harmittava hukka aivan viime metreillä.
N SIENNA-RED KARMINE 14317/07 s. 16.01.2007
kasv. Benita Rosenholm
om. Christina Furu
Maalahti 12.9.2010
Torsten Lerstrand
AVO1
47
Startade lugnt o bra, startade med markvittring. 1-sträckan par kontroller i början av spåret sedan bra.
Markerade legan vinkeln rundades. 2-sträckan par kontroller markerade legan, vinkeln rundades. 3sträckan par små kontroller. Fram till klöven som den stannade vid.
U SIENNA-RED KOKABURRA 14314/07 s. 16.01.2007
kasv. Benita Rosenholm
om. Anne Lillträsk
Maalahti 8.5.2010
Jarmo Nummijärvi
VOI1
46
Tutkittuaan alkumakaus, Morris aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen. 1.osuus jälkitarkkaa jäljestystä.
Makaus ylitetään merkkaamatta. Katkokulma erinomaisesti rengastaen jatko-osuudelle. 2.osuus edelleen
jälkitarkkaa työtä, makaus merkaten. Osuuden lopussa kaksi suunnan tarkastusta jäljen molemmin puolin.
Kulma selvitettiin rengastuksin. 3.osuus maa- sekä ilmavainuista jäljestystä, makaus yli. Kulma tarkasti.
4.osuus ilmavainuista etenemistä. Makaus merkattiin. Aivan osuuden lopussa riistan hajut pyörittävät
Morrista joka selviytyy itsenäisesti takaisin jäljelle. Kaadon omisti nuollen.
Korsholm 23.5.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
44
Innokas lähtö. Ajoittain liiankin reipasta vauhtia jäljen päällä etenevä koira. Merkkaa makauksista 2. ja 4.,
muut kävelee yli. 2.kulma ok, muut vauhdin takia yli ja joutui hakemaan takaisin jäljelle. Löytää kaadon, jota
jää tutkimaan. Vauhdikas eteneminen kostautuu tänään ja näkyy erinomaisen jäljestäjän pisteissä.
Petalax 7.8.2010
Kai Ylikoski
VOI0
Morris merkkaa alkumakauksen, ja ohjataan jäljelle. Reipasvauhtinen koira etenee vauhdilla jäljen
tuntumassa, sekä tekee useita tarkastuslenkkejä. 1.makaus ylittää hidastaen, ei selkeää merkkausta. Ennen
1.kulmaa tarkastuslenkit johtavat hukkaan saakka. Palautuksen jälkeen kulmalle, josta mennään vauhdilla
yli, ja lopulta tuomitaan toinen hukka. 2.osuudella tarkistuslenkit jatkuvat, ja vaativat lopulta veronsa
koirasta. Morris väsyy ja keskittyminen jäljestämiseen heikkenee. Ohjaaja keskeyttää. Lämmin sää ja
ylimääräiset lenkit uuvuttavat tänään koiran.
Maalahti 12.9.2010
Toni Tunkkari
VOI1
48
Morris jäljestää alkumakaukselta lähtien tarkasti tehden vain yhden tarkastuslenkin 3. osuuden lopussa
joka johtui lintujen höyhenistä. 2. osuuden alussa metsäkanalinnut lähtee läheltä mutta ohjaajan
tilannetaju on hyvä, kielto tehoaa ja Morris jatkaa kaadolle asti. Kaadon osoitti jäämällä paikoilleen ja
jyrsimällä sorkkaa. Kaikki kulmat Morris selivttää tarkasti mukaan lukien katkokulman. Makauksista
merkkasi muut paitsi 1. jäi merkkaamatta. Erinomaista ja määrätietoista jäljestystä koko jäljen Morrikselta.

N SIENNA-RED RUBY OF FIRE 26312/04 s. 06.05.2004
kasv. Benita Rosenholm
om. Sari Talvenheimo
Salo, Muurla 25.7.2010
Rauno Koskinen
AVO3
24
Osoitetaan lähtömakaus ja ohjataan jälkityöhön, joka etenee maavainulla ja reipasta kävelyvauhtia. 1.
osuuden alku mallikasta jäljestystä, mutta noin 100 metrin jälkeen edetään jäljen suuntaisesti sivussa ja
lopulta ajautuu niin kauas, että tulee 1. hukka. Osuuden loppu taas hyvin. 1. makaus merkataan pysähtyen
ja kulma tarkistuslenkillä. 2. osuudella useita tarkasteluita jäljen sivuilla ja yksi näistä aiheuttaa 2. hukan. 2.
makaus ei aiheuta toimenpiteitä ja kulma tarkasti. 3. osuudella taas muutamia pyörimisiä jäljen sivuilla.
Kaadolle ilmavainulla, se kiinnosti. Metsän muut hajut pilasivat mallikkaasti alkaneen jäljestyksen.
Kaarina 11.8.2010
Kari Kielo
AVO0
0
Opastettu, halukas lähtö. Koiran työskentelytapa on rodulle melko ominaiseen tapaan jälkiuran päällä ja
sivuille aaltoileva, ajoittain myös tarkistuslenkkejä jäljen sivuun. Etenevyys on kuitenkin aluksi hyvä, loppua
kohti tarkistukset lisääntyvät ja pitenevät. Jälkivarmuus on suorilla osuuksilla hyvä, koira löytää nopeasti
jäljen maavainua käyttäen harhautuessaan liian kauas eivätkä toisella osuudella jäljen sivussa n. 50 metrin
päässä menevät ratsastajatkaan kiinnosta lainkaan. Kulmilla koiran tarkkuus kuitenkin pettää, molemmilla
kulmilla koira jatkaa suoraan yli, eikä enää osoita kiinnostusta palata verijäljelle vaan vaihtaa sujuvasti
riistanjälkiin ja muuhun mielenkiintoiseen jolloin tuomitaan hukat. Jäljestämishalukkuus on aluksi hyvä,
loppua kohti koiran väsyessä kuitenkin riistanjäljet alkavat olla kiinnostavampia ja ohjaajan kehotuksetkaan
eivät auta. Kolmannen osuuden puolivälissä koira jääkin selvittelemään riistanjälkiä kosteikossa niin
pitkään, että koe keskeytetään kolmanteen hukkaan. Hyvävainuinen, tehtävästä kyllä tietoinen koira, joka
ei kuitenkaan ollut terävimmillään tänään.
N SIENNA-RED TINKERBELL 39538/06 s. 18.07.2006
kasv. Benita Rosenholm
om. Anu Huurre
Kalanti 2.5.2010
Mikko Ahti
AVO2
39
Valma ohjatusti matkaan. Kaikki osuudet reipasta vauhtia maa- ja ilmavainua sopivasti sekoittaen, edeten
tarkasti jälkiuraa pitkin, muutama alle jälkinarun mittainen tarkistus. Ensimmäisen kulman makaus
merkataan ja 5 metrin kaarroksen jälkeen seuraavalle osuudelle. Toisen kulman makaus merkataan myös,
mutta nyt hieman pidemmällä kaarroksella. Kolmannen osuuden puolivälistä loppuun jälki etenee vanhaa
metsäautotietä, jolla tuore traktorinjälki. Se aiheuttaa hajuillaan hieman aikaisempaa enemmän työtä
Valmalle, joka kuitenkin selvittää haasteen. 20 metriä ennen kaatoa Valma ajautuu pois uralta tiheään
kuusikkoon ja etenee melkein tielle asti; hukka. Palautetaan jäljelle, löytää kaadon ja jää sille sitä
nuolemaan. Lupaava jälkikoira, jolle tänään harmittava hukka juuri ennen kaatoa.
Salo, Muurla 25.7.2010
Paul Vuori
VOI1
41
Valma nuuhkii makuun ja aloittaa itsenäisesti jäljestämisen. Jäljestysvauhti tällä ilmavainuisella koiralla on
mukava kävelyvauhti. Suorilla osuuksilla jonkin verran tarkistuksia, joilta itsenäisesti takaisin jäljelle.
Osuudelta löytyneen jäniksen jalankin luovuttaa ohjaajalle ja jatkaa työtä. Makuista ei välitetä, kaikki
kierretään tai ylitetään. Kulmilla kaarrokset. Katkokulmalla kaksi lenkkiä. 1. väärään suuntaan ja paluun
jälkeen oikealle puolelle. Kaatoa nuuhkii ja nuolaisee. Erittäin lämmin ilma laittaa ajoittain maastoutumaan
ja vilvoittelemaan. Tämä ei kuitenkaan suuremmin häiritse etenemistä.

U SIIPIVEIKON KYYHKYNKYTTÄÄJÄ FI21740/09 s. 28.02.2009
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Katja & Anssi Koliini
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Mari Mamia
AVO2
34
Hyvä ohjattu lähtö, alkumakaus tutkitaan. Heti ohjausmatkan jälkeen koira harhautuu riistan jäljille, hukka.
Edetään epävarmasti aaltoillen kulmalle, jota ennen suurehkot tarkastelut molemmin puolin jälkiuraa.
Makuun nuuhkii, kulma tarkasti. Nyt koira saa juonesta kiinni, vauhti paranee ja edetään hyvin kulmalle,
joka selvitetään laajahkolla takalenkillä. Makaus ei kiinnosta. Viimeinen osuus taas hyvää jäljestystä,
osuuden lopulla taas lenkkejä molemmin puolin. Kaadolle tulee suoraan, sorkan kantaa tielle. Hyvä loppua
kohti paraneva suoritus.
U SIIPIVEIKON RASMUSREPOHÄNTÄ 10149/07 s. 11.10.2006
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Päivikki & Timo Seppänen
Köyliö 9.5.2010
Juhani Heikniemi
VOI1
47
Rasmukselle osoitetaan alku ja ohjataan jäljelle. Siitä alkaa vauhdikas jäljestys, jossa käytetään sekä maaettä ilmavainua. Ensimmäinen makaus ylitetään pysähtymättä, muut merkataan. Suorat jäljestetään jäljen
päällä aaltoillen. Katkokulma selvitetään lenkittämällä ja sama lenkitys tehdään myös seuraavalla kulmalla.
Viimeinen tarkasti. Jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkien ja nuollen.
Kiikoinen 23.5.2010
Mari Mamia
VOI2
37
Innokas ohjattu lähtö. Koira jäljestää pääosin ilmavainuisesti aaltoillen jäljen molemmin puolin. Välillä
tehdään myös lenkkejä riistan jäljille. Makauksista osoittaa nopeasti nopaten ensimmäisen, kolmannen ja
neljännen. Toisen makauksen ohittaa. Kulmista ensimmäinen, jolla katko, nopeasti saappaanjälkiä
hyödyntäen, toinen kulma lenkillä ja kolmannen kulman oikaisee noin kahdella metrillä. Kaadolle suoraan,
saisi olla kiinnostuneempi sorkasta. Kolmannen osuuden lopulla koira ajautuu riistan jälkiä jäljen sivuun ja
lähtee sitten seuraamaan riistan jälkiä niin kauas, että tuomitaan hukka. Hyvävauhtinen tehokas jälkipari.
Köyliö 26.5.2010
Jarmo Nummijärvi
VOI1
44
Tarkka hallittu lähtö. Sopivavauhtinen, maa- sekä ilmavainuinen jälkityö. Makaukset merkattiin 2. ja 3.
osuudella. Rasmus selvittää sekä katkokulman että muut kulmat hienosti pienin rengastuksin. Kaikilla
osuuksilla pieniä tarkistuksia jäljen sivussa, mutta Rasmus tiesi silti koko ajan jäljen paikan. Ohjaajan
työskentely koiransa tuntevaa.
Eurajoki 15.8.2010
Kai Ylikoski
VOI1
40
Ohjattu lähtö, alkumakuuta ei merkkaa. Ensimmäinen osuus ja toisen osuuden alku jälkitarkasti. Toisen
osuuden lopulla Rasmus hetken kummastelee opasta. Kehotuksen jälkeen jatkaa jäljestystä, mutta ei enää
jälkitarkasti. Kolmas ja neljäs osuus tehdään tarkastuksia ja pyöritään jäljen tuntumassa. 1. kulma, jolla
katko, veretys loppuun ja pitkälle yli, selvittää kuitenkin uudelle osuudelle. 2. kulma jäljen mukaan, mutta
heti kulman jälkeen palaa kulman taakse pyörimään, maastossa runsaasti sorkan jälkiä. 3. kulma takaa
kiertäen ajouraa pitkin. Makauksista merkkasi toisen makuun, muut yli tai ohi. Kaadon osoitti nuuhkien ja
sille jääden.
U SIIPIVEIKON TELKÄNTUHO FI21745/09 s. 28.02.2009
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Jenni & Henri Liukkunen
Miehikkälä 6.6.2010
Ilkka Niemi
AVO3
28
Kelmi nuuhkii alkumakauksen ja lähtee etenemään sopivaa vauhtia tarkasti veriuraa maavainulla seuraten.
1. osuuden loppupuolella loitotaan vähän jäljestä, mutta yhtäkkiä Kelmi muistaa verijäljen ja palaa sille.

Toisella osuudella Kelmi tutkii sorkanjälkiä jäljen vierestä molemmin puolin. Etenevyys hieman kärsii.
3.osuudella tehdään laajahko kaarros jäljen sivulla eteenpäin. Kun tullaan takaisin jäljelle, palataan
kaarroksen lähtöpisteeseen ja edetään vielä vähän paluujälkeä, mutta pian Kelmi huomaa, että hän on jo
käynyt täällä ja palaa takaisin, mutta sitten pysähdytään jäljen viereen ja jäljestysinto lopahtaa, hukka.
Palautuksen jälkeen edetään kohti loppua, mutta Kelmi valitsee paremman kulkureitin ojan ylityksessä juuri
ennen kaatoa ja näin kaato ohitetaan. Palataan ojan jälkeen puhtaalle jäljelle ja kaato löytyy. Se kiinnostaa
ja Kelmi ottaa sen suuhunsa. Molemmat makaukset merkataan erittäin hyvin. Kulmat tarkasti.
Kuopion ymp. 11.7.2010
Markku Hassinen
AVO0
0
Rauhoitettu hyvä lähtö, jossa makaus tutkitaan sekä koira ohjataan jäljelle. Heti alun jälkeen hakemista
molemmin puolin jälkeä, josta kehotusten jälkeen jatkaa. Kohta taas alkaa haun, joka vie koiran 1. hukkaan.
Jatketaan hyvää jäljestystä ja taas on pyörintää molemmilla puolin jälkeä, mutta kuitenkin edetään takaisin
jäljelle ja ennen 1.kulmaa taas hakua, josta etenee 2. hukkaan. Makauksen osoittaa ja siitä etenee suoraan
kulman taakse tekemään hakua eikä löydä enää jäljelle, 3. hukka. Tuomari keskeyttää kokeen.
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Kaarina Pirilä
AVO0
0
Kelmi lähtee ohjatusti jäljelle. Kelmi etenee koko 1. osuuden hyvin jäljen mukaisesti, maa-osin ilmavainua
käyttäen. Tullaan 1. kulmalle jonka Kelmi nuuhkii, nuolee ja maistelee. Yllättäen tästä paikasta tulee
Kelmille ylitsepääsemätön. Hän lähtee ensin suoraan kulmalta yli, ui ojassa ja palaa kulmalle kehotuksista.
Lähtee kulmalta sitten toiseen suuntaan eikä palaa ja tuomitaan hukka. Näytetään jäljen uusi suunta. Kelmi
jatkaa hyvin hetken, mutta lähtee pois, 2. hukka. Sama toistuu vielä ja 3. hukka. Koe keskeytetään. Kelmi on
hyvin nuori koira, joka jo osoittaa hyviä jäljestäjän ominaispiirteitä. Kun jälkiuskollisuutta tulee lisää, niin
hyvät tulokset odottavat.
U SMALL FETCHER GAY GIGOLO 24533/04 s. 04.04.2004
kasv. Mika Lehto
om. Marjaana & Mikko Yläjääski
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI3
28
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Jassu jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti, ensimmäinen
makaus merkataan erinomaisesti, ensimmäinen kulma, jolla katko, ei tänään selviä, hukka. Toinen osuus
tarkasti, makaus merkataan erinomaisesti, kulma tarkasti. Kolmannen osuuden alku tarkasti, puolessa
välissä määrätietoinen poistuminen jäljeltä, hukka. Loppujälki tarkasti. Kolmas ja neljäs makaus merkataan
hätäisesti, kolmas kulma tarkasti. Erinomainen jäljestäjä, jonka kanssa voisi harjoitella enemmän.
U SMALL FETCHER JESSE JAMES 14618/08 s. 27.11.2007
kasv. Mika Lehto
om. Mika & Vesa Lehto
Kalanti 2.5.2010
Marko Saarni
AVO0
0
Koiralle osoitetaan alkumakuu, joka ei juuri kiinnosta, nyt on kiire metsään. ADHD-vauhdilla edetään jäljen
päällä ja sivuilla, ja välillä etsitään veren lisäksi riistan jälkiä. Poistuu jäljeltä ja tuomitaan hukka,
palautetaan, mutta poistuu taas suoraviivaisesti toiseen hukkaan. Kulma ja makaus kuitenkin löytyy, mutta
lentoon pyrähtänyt lintu sekoittaa koira ja uuden suunnan löytyminen kestää hetken. Lopulta takaisin
verijäljelle, jonka ylittää ja jatkaa riistanjälkiä kolmanteen hukkaan. Koe keskeytyy, mutta harjoitellaan
kaadolle. Kelpo jälkikoira, jolle riista teki tänään tepposet.
Loimaa 22.8.2010
Kari Kielo
AVO0
0
Rauhallinen, varmantuntuinen lähtö. Heti alkuviitoituksen jälkeen alkaa kuitenkin harhailla jäljen päällä ja
tuntumassa, työskentely on erittäin haluttoman tuntuista ja 20 metriä edetään 4 minuuttia. Lopulta koira
lähteekin jäljen sivuun tarkistuksella osoittamatta mitään halua palata takaisin, jolloin osoitetaan jälki.
Jatkaa hetken hyvin haluttoman tuntuisesti, mutta pian lähtee määrätietoisesti jäljen sivuun ja palautetaan

taas. Nyt saa juonesta kiinni ja ensimmäinen osuus mennään loppuun melko tarkasti ja sopivalla vauhdilla.
Kulman oikaisee sisäkautta kiertäen makauksen, lähtee kulman jälkeen kuitenkin tarkistamaan ulkokautta
jääden lopulta sinne tielleen ja koe keskeytetään. Koira osoitti hetkittäin kyllä tietävänsä mitä ollaan
tekemässä, mutta tänään ei kauheasti huvittanut.
U SWINGING TAIL'S THUNDERBOLT 32177/99 s. 29.04.1999
kasv. Mats & Susanna Jangeroth
om. Sanna Rantanen
Ruovesi 12.9.2010
Jyrki Rasinpää
VOI1
45
Voltti rauhoitetaan ennen alkumakausta, joka sen jälkeen tutkitaan tarkasti. Lähdetään jäljestämään
maavainulla reipasta vauhtia. Koko jälki edetään jäljen päällä ja tehden vain pari tarkastuspyörähdystä
jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma/katko parilla rengastuksella, toinen kulma tarkasti ja kolmas kulma
teettää jonkin verran töitä/rengastuksia. Ensimmäinen, toinen ja neljäs makaus merkataan, kolmas
mennään yli pysähtymättä. Kaatoa jää tutkimaan. Erinomainen jäljestys, jossa kova vauhti vaikutti vähän
tarkkuuteen.
U TOLLERBAY BANJO ACCORD 45326/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Kati Koto
Sastamala, Maso 16.5.2010
Hannu Suonto
VOI3
27
Lähtö innokas. Ajoittain hienosti jäljestävä koira. Muutama laaja tarkistuslenkki kuitenkin häiritsee. Kaksi
kertaa nilltä lähdettiin paluujäljelle. Makuista osoitti kolme hienosti, yksi ohi. Kulmat hienosti, katko
kaartaen uudelle suunnalle. Kaato kiinnosti.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI1
43
Innokas aloitus, makaus haistellen. Tedi jäljestää reipasta kävelyvauhtia edeten, alkuosuudet ja puolivälissä
jarrutus löystyy. Ensimmäisellä ja kolmannella osuudella pistot jäljen sivuun. Makauksista kolme
merkataan, yksi aivan vierestä ohi. Kulmat teettivät töitä, katkolla kaksi suurenevaa lenkkiä melko laajasti,
toisella kulmalla haarukointia kulman takana. Kolmas kulma lenkillä. Kaadon haisteli ja kanteli sorkkaa.
Janakkala 18.9.2010
Kari Kielo
VOI1
41
Ohjaaja rauhoittaa koiraa hetken, jonka jälkeen varma lähtö lähtömakaus tutkien. Työskentely on
sopivanvauhtista ja suhteellisen jälkitarkkaa, koiran työskentelytapa on lievästi jäljen päällä aaltoileva,
mutta kuitenkin suurimman osan aikaa hyvin etenevää. Riistanjälkiä koira tarkistelee melko usein,
viimeisellä osuudella nämä tarkistukset tekevät työskentelystä aavistuksen katkonaista. Ensimmäinen
kulma on katko, jonka selvittää määrätietoisesti kahdella lenkillä. Toisella kulmalla riistanjäljet aiheuttavat
useita tarkistuslenkkejä aivan jäljen tuntumassa, kolmas kulma jäljen mukaan. Makauksista merkkaa kolme,
kaadolle tulee jäljen päällä pysähtyen ja osoittaa sorkan selvästi. Erinomainen jälkipari, tänään
runsasriistainen maasto vaikutti hieman suoritukseen.
Ähtäri 10.10.2010
Erkki Rantamäki
VOI1
46
Teddy ohjataan lähtömakaukselle ja näytetään jäljen suunta. Teddy jäljestää maa- ja ilmavainulla,
jäljestysvauhti sopiva. Jokaisella osuudella Teddy tekee pieniä pistoja jäljen sivuun. Katkokulmalla kolme
laajahkoa tarkistuslenkkiä, mutta löytää kuitenkin omatoimisesti oikean suunnan toiselle osuudelle. Muut
kulmat pienin tarkistuksin. Makaukset Teddy merkkasi hyvin. Kaadon omisti ottaen sen suuhun.
Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.

U TOLLERBAY BANJO BLUES 45325/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Mikael & Venla Appel
Maalahti 8.5.2010
Jarmo Nummijärvi
VOI1
47
Hyvä alkumakauksen merkkaus. Midi jäljestää maa sekä ilmavainuisesti melko reipasta vauhtia. 1. ja
2.osuudella vain yksi suunnantarkastuslenkki. Molemmat kulmat tarkasti ensimmäinen makaus merkataan,
toinen merkkaamatta ohi. 3.osuus jälkiuralla koko osuuden. Katkokulma selvitettiin mallikkaasti
rengastaen. 4.osuus jälleen aivan jäljen päällä tapahtuen. Kaato omistettiin jääden paikoilleen.
Korsholm 23.5.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
46
Ohjattu lähtö. Melko reipasta vauhtia jäljen päällä etenevä koira. Makauksista 1.kävelee ohi, 3. yli ja 2. ja
4.merkkaa. Kaikki kulmat samalla tavalla -veretyksen loputtua laajahko kaarros seuraavalle osuudelle.
Löytää kaadon, josta on kiinnostunut.
Malax 18.7.2010
Toni Tunkkari
VOI1
46
Midi tarkistaa alkumakauksen ja lähtee ohjatusti jäljelle. Koko jäljen Midi jäljestää tasaisella vauhdilla maasekä ilmavainulla. Osuudet 1, 2 ja 3 jäljen päällä tehden vain muutaman pienen tarkistuksen. Osuudella 4
hakkiolla laajat rengastukset jäljen molemmin puolin. Kaikki kulmat tarkasti, katkokulma rengastamalla.
Kaadolle sivusta jääden paikalleen ja nuollen sorkkaa. Erinomaista työtä haastavassa maastossa.
Kurikka, Jurva 8.8.2010
Erkki Rantamäki
VOI1
47
Midille näytetään lähtömakaus, josta alkaa maa- ja ilmavainua käyttävä jäljestys. Jäljestysvauhti sopiva
jokaisella osuudella Midi tekee pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Katkokulmalla kaksi
tarkistuslenkkiä. Muut kulmat tarkasti. Makauksista 3 merkattiin pysähtymällä, neljäs ohi. Kaadon omisti
jääden paikoilleen. Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.
Malax 18.8.2010
Torsten Lerstrand
VOI2
39
Startade lugn o bra. Startade med markvittring. 1-sträckan bra, markerade legan, vinkeln som var hoppet
klarades av med en rudning. 2-sträckans mitt kommer på ordentliga älglegor - Tapt. Visas på spår som den
håller bra, markeran legan, vinkeln bra. 3- ovh 4-sträckorna par småa kontroller, vinkeln bra, markeras
legorna. Fram till klöven som den stannar vid.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI1
49
Midille näytetään alkumakaus, haistelee sen ja ohjauksesta innokkaaseen jäljestykseen, mikä on aaltoilevaa
tai jälkitarkkaa. Vauhti jarruttaen miellyttävää, vain ennen kaatoa reipastuu lisää. Osuuksilla ei aaltoilua ja
katkokulmaa lukuun ottamatta muita sivussa käyntejä. Kulmat siis tarkasti. Katkolla lenkki toispuolelle ja
ilmavainulla jatkoon. Makauksista kaikki pysähtyen merkiten, joista kaksi olisi voinut hieman pitempään,
niistä pieni pudotus pisteellä. Kaadolle ilmavainulla, mitä nuoli ja otti suuhun. Hiljainen yhteistyö.
Malax 5.9.2010
Kari Kielo
VOI2
33
Varma lähtö. Heti 1. osuuden alussa koira jää haistelemaan mätästä eikä oikein pääse eteenpäin ennen
ohjaajan kehotusta, sen jälkeen sopivavauhtista, paikoin nopeaakin hyvin etenevää ja suhteellisen
jälkitarkkaa työskentelyä. Koiran työskentelytapa on rodulle ominaiseen tapaan ilmavainuun tukeutuva,
tämä johtaa koiran ajoittain pois jäljeltä, mutta koira osaa myös palata nopeasti takaisin. Toisella osuudella
jäljen tuntumasta etumaastosta lentoon karkottuvat kanalinnut aiheuttavat koiralle pientä päänvaivaa,
kerran tarvitaan ohjaajan kehotusta. Osuuden loppupuolella koira lähtee tarkistamaan lintujen
lähtösuuntaa ja etenee hyvän vauhtinsa ansiosta aina kolmannelle osuudelle asti oikaisten näin kulman
melko kaukaa. Kolmannen osuuden loppuun myös yksi laajahko tarkistuslenkki riistan jäljille. Katkokulman
selvittää kahdella laajalla ympyrällä, viimeinen kulma jäljen mukaan. Makauksista merkkaa ensimmäisen
hieman hätäisesti ja ylittää muut. Kaadolle tulee jäljen päällä, osoittaa selvästi ja jää kaadolle. Koira pystyy
halutessaan erinomaiseen jälkityöhön, mutta tänään halu tarkistella riistanjälkiäkin oli liian voimakas.

N TOLLERBAY BANJO MELODY 45321/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Niina Roivainen
Hollola, Tennilä 13.5.2010
Petri Pelkonen
VOI0
Hyvin ohjattu lähtö. Heti lähdön jälkeen alkoivat ongelmat. Erittäin suurilla lenkeillä päästiin ensimmäisen
osuuden puoliväliin asti, jolloin koira poistui verijäljeltä liian kauas, tästä hukka. 1. makaus ohitettiin.
Kulmalta koira jatkoi jäljestystä aina niin kauas, että tuomittiin toinen hukka. Ohjaaja keskeytti kokeen.
U TOLLERBAY BANJO SOLO 45324/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Nina Salo & Janne Vuorinen
Vesilahti, Narva 2.5.2010
Jouni Vestu
VOI3
28
Hyvä lähtö. Koira jäljestää kolmannelle kulmalle asti tarkasti. Katkokulma hyvin rengastaen. Toinen kulma
tarkasti. Kolmas kulma tarkasti. Kolmannelta kulmalta lähtenyt peura aiheuttaa koiralle vaikeuksia ja siitä
seuraa kaksi hukkaa. Loppuosuus pienin tarkistuksin. Kaadon osoittaa jääden viereen. Makauksista merkkaa
kaksi.
Sastamala, Maso 16.5.2010
Kari Kielo
VOI2
32
Innokas, joskin hieman varmisteleva lähtö, jonka jälkeen rauhallisesti olosuhteisiin sopivalla vauhdilla
etenevää työskentelyä, jota leimaavat ajoittaiset tarkistelut jäljen sivuun ja sik-sakkaukset molemmin
puolin. 1. kulmalla tarkistuskaarros ulkokautta, 2. osuus muuten hyvin mutta hieman ennen makausta
tekee erittäin laajan tarkistuslenkin. 2. kulma on katkokulma jolta jatkaa suoraan hyvän tovin ennen kuin
huomaa hajun loppuneen, jatkaa varmuuden vuoksi vielä vähän eteenpäin koska siellä on uimapaikka.
Ohjaajan kehotuksella jatkaa työskentelyä lähtien sinänsä oikeaoppisesti kiertämään takaisinpäin, matkaa
on kuitenkin liikaa ja koira jää kiertämään liian kauas jäljestä josta hukka. Osoitetaan jälki 3. osuuden alusta.
3. osuudella tarkistukset alkavat olla melko pitkiä mutta palaa kuitenkin aina jäljelle omin avuin. 3. kulma
jäljen mukaan, viimeinen osuus tarkasti. Makauksista merkkaa kolme ensimmäistä, viimeisen kohdalla helle
on vaatinut veronsa ja koira tyytyy vain katseella seuraamaan ylittäessään makausta. Kaadolle tulee jäljen
päällä, pysähtyy ja jää kaadolle. Jälkitarkka koira, jonka suorituksessa näkyi ehkä helteinen keli ja loppupään
lähtönumero.
Kiikoinen 23.5.2010
Mari Mamia
VOI1
47
Alkumakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Koira jäljestää pääosin ilmavainuisesti pienellä aaltokuviolla kaikki
osuudet, tarkastellen samalla riistanjälkiä. Katkokulma ensin veretyksen loppuun ja hienosti laajenevalla
rengastuksella uudelle osuudelle. Muut kulmat pienin lenkein. Makauksista osoittaa toisen ja kolmannen
erinomaisesti pysähtyen ja neljännen nopeasti. Ensimmäisen makauksen ylittää. Kaadolle suoraan, sorkan
nuuhkii ja nuolee. Helppolukuinen jälkikoira, jonka vauhdin ohjaaja jarruttaa maastoon sopivaksi.
Sastamala, Maso 8.8.2010
Tuula Svan
VOI1
46
Zico ohjataan jäljelle ja se jäljestää maavainulla. Ensimmäinen osuus jälkitarkasti, ensimmäinen kulma
tarkastuslenkillä. Toinen osuus yhdellä tarkastuslenkillä kulmalle, jolla katko. Katko suoraan jäljentekijöiden
jälkiä veretyksen alkuun. Kolmannella osuudella laajoja lenkkejä jäljen sivuun. Kulma tarkasti. Neljäs osuus
jälkitarkasti. Kaadolle suoraan, jonka nuuhkii tarkasti. Makauksista ensimmäinen osoitetaan pysähtymällä,
toinen, kolmas ja neljäs ohitetaan. Makausten merkkaamattomuus pudottaa tänään pisteitä.
Virrat 22.8.2010
Kati Huovila
VOI1
49
Zico haistelee 2xnäytetyn alkumakauksen ja lähtee jäljelle naru ohjaajan kädestä pidentyen. Työskentely on
varmaa ja itsenäistä. Riistan jäljet tarkistetaan parissa kohtaa, alussa ja pyörähdyslenkin tehden ennen
kaatoa. Alussa olleille jäljille Zico pysähtyy säikähtäneenä; karhun jätökset ja vieressä hirven nahkaa.
Makaukset tarkasti ja selkeästi merkiten. Katkolla ilmavainulla jatkoon, muut kulmat takalenkillä ja

uudelleen tarkastaen sivupistolla. Kaadolle ilmavainulla, sorkka kiinnosti. Hiljainen ja lähes eleetön
suoritus.
Mänttä Vilppula Pohjaslahti, PM 5.9.2010
Marko Aaltonen
VOI2
36
Zico ohjatusti jäljelle. Tarkkaa työtä lähelle 2. kulmaa, jossa lentoon lähtenyt metsäkanalintu saa koiran
lopettamaan jälkityön ja keskittymään linnun hakuun. Palautuksen jälkeen jälleen hyvää jäljestystä.
Katkokulma rengastaen / osin tekijöiden jälkiä. 2. kulma laajalla tarkistuslenkillä, 3. lähes tarkasti.
Makauksista merkitään 2 ensimmäistä. Kaadolle pysähtyi nuuhkimaan.
Ähtäri 10.10.2010
Erkki Rantamäki
VOI1
46
Zico ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa mukavavauhtinen maavainuinen jäljestys. Ensimmäinen, toinen
ja neljäs osuus erittäin jälkitarkkaa jäljestystä. Kolmannella osuudella, jossa metsälampi, Zico käy lammen
rannalla katsomassa mitä siellä tapahtuu, mutta palaa omatoimisesti takaisin jälkiuralle. Katkokulmalla
kaksi tarkastuslenkkiä, muut kulmat hyvin. Makaukset kaikki merkattiin pysähtymällä. Kaadon omisti ottaen
sen suuhun. Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.
N TOLLERBAY BANJO SOUND 45319/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Eva-Lisa Granholm
Korsholm 23.5.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
49
Rauhallinen ohjattu lähtö. Rauhallista, tasaista vauhtia jäljen päällä etenevä koira. Merkkaa kaikki
makaukset maistamalla niitä. Ensimmäinen kulma oli katko, jonka selvittää laajalla kaarroksella. Muut
kulmat ulkokautta kaartaen. Löytää kaadon, jota jää innokkaasti tutkimaan. Erinomainen suoritus.
Malax 18.7.2010
Jyrki Rasinpää
VOI0
0
Dixi ohjataan alkumakaukselle jota nuuhkii ja syö. Alkaa sopivavauhtinen jäljestys maavainulla. 1. osuuden
alussa pieni tarkistuslenkki ja makaus merkataan hyvin. 1. kulma teettää töitä lähes hukkaan asti, josta
kuitenkin päästään lopulta etenemään. 2. osuudella myös muutama tarkastuslenkki ja makaus merkataan
syömällä. 2. kulma teettää myös paljon töitä eikä siitä päästä etenemään ja tuomari keskeyttää kokeen
koska yli puolet jäljestysajasta on käytetty. Hyvä jäljestäjä jolleka kulmat olivat tänään liian hankalia.
N TOLLERBAY BANJO SWING 45320/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Hanna-Mari Kinnunen
Mäntsälä, Hirvihaara 9.5.2010
Tuovi Henttu
AVO0
0
Rauha opastetaan nopeasti jäljelle. Koira käyttää alussa pääosin maavainua, jatkossa sujuvasti maa-ja
ilmavainua vaihdellen. 1. osuudella koira poistuu kahdesti tarpeilleen eikä löydä sieltä takaisin, tuomitaan 2
hukkaa. 1. kulma oikaistaan 1m sisäkautta, joten makuu jää merkkaamatta. 2. osuudella saavutaan vetiselle
ja suopursuiselle suolle, jonka koira selvittää loistavasti. 2.makuu merkataan hyvin, jatketaan kulman taakse
ojalle, jossa hetken tuumaa mutta palaa jäljelle. 3. osuudella suon loppuessa koira poistuu jäljeltä niin
kauas, että tuomitaan hukka, koe keskeytyy. Rauha osoittaa omaavansa hyvää jäljestystaitoa niin
tahtoessaan.
Miehikkälä 6.6.2010
Ilkka Niemi
AVO0
Rauha nuuhkaisee alkumakauksen ja lähtee jäljestämään sopivaa vauhtia. Rauha tarkistaa veren
maavainulla muutoin edetään ilmavainulla jäljen päällä kunnes vähän ennen 1. osuuden puoltaväliä
vaihdetaan jälki ja aletaan loitota verijäljeltä etuviistoon, hukka. Palautuksen jälkeen taas hyvää jäljestystä,
mutta juuri ennen 1. kulmaa jälki vaihtuu taas 2. hukka ja ohjaaja keskeyttää kokeen. Rauha jäljestää hyvin,
mutta tänään jälki vaihtui kiinnostavampaan kovin helposti.

Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO3
26
Rauhalle osoitetaan lähtö, josta se lähtee määrätietoisesti liikkeelle ja heti lähdön jälkeen ajautuu riistan
jäljille, josta ensimmäinen hukka. Palautuksen jälkeen jäljestää pääosin jäljen sivussa, välillä kuono nousee
ylös osoittaen selvästi jäljen sijainnin. Oikaisee ensimmäisen kulman, toisella osuudella tarkastuslenkkejä
jäljen molemmin puolin ja osuuden loppupuolella poistuu määrätietoisesti jäljeltä. Toisen palautuksen
jälkeen koira aloittaa vasta todellisen jäljestyksen. Kulma tarkasti, makaus merkaten ja koko kolmas osuus
jälkitarkkaa jäljestystä. Kaadon haistaa kaukaa ja siksi tulee kaadolle laajalla lenkillä, nuolee ja nuuhkii sitä.
U TOLLERBAY CHUCK-BERRY 48059/03 s. 11.11.2003
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Raija & Antti Närhi
Virrat 22.8.2010
Markku Sällylä
VOI1
48
Määrätietoisesti verijäljelle. Tulee ensimmäisellä kulmalle veritetyn osuuden loppuun asti. Joutuu
tekemään paljon töitä, pyörimällä katkokulmalla löytää sen kuitenkin. Muut kulmat hienosti. Merkkaa hyvin
kaikki makuut. Vauhti on hyvää, reipasta menoa suhteellisen tasaisessa maastossa. Tulee kaadolle, josta on
hyvin kiinnostunut maastoutumalla sorkan päälle. Hieno yhteistyö.
N TOLLERBAY GOOSE-BERRY 48061/03 s. 11.11.2003
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Jenny Miettinen
Maalahti 18.5.2010
Toni Tunkkari
VOI1
43
Hallitusti ohjattu lähtö. Ninni jäljestää maa- sekä ilmavainuisesti. 1.souus mennään hitaasti aina
makaukselle asti kun lukuisat riistajäljet aiheuttaa tarkistuksia. Lähistöltä lähtenyt kanalintu häiritsee myös
Ninnin työskentelyä. Loppuosuus sekä 2.osuus mennään kuitenkin hyvin jäljen tuntumassa. 1.kulma tarkasti
2.kulma joka on katkokulma yhdellä lenkillä ulkokautta. 3.osuus on jäljen päällä, mutta taas riistajäljet
teettää ylimääräisiä lenkkejä. 3.kulma yhdellä pistolla. 4.osuus hieman jäljen sivussa kaadolle, minkä osoitti
pysähtymällä ja nuolemalla sorkkaa. Makauksista merkkasi 1:n, 2:n ja 3:n, 4.makaus ohi. Rauhallinen
jäljestäjä jolle lukuisat riistajäljet meinasivat unohduttaa tehtävän pitäen sen kuitenkin erinomaisella
tasolla.
N TOLLERBAY GREAT ESTHER 16758/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Iina & Riku Saimanen
Hollola, Tennilä 13.5.2010
Petri Pelkonen
VOI3
23
Hyvin opastettu lähtö. Heti lähdön jälkeen jäljen sivusta lähtenyt metsäkanalintu sekoitti koiran ajatukset
pois jäljestyksestä. Usean kehotuksen jälkeen koira jatkoi epävarmaa etenemistä päätyen hukkaan juuri
ennen katkokulmaa. Uusi startti kulman jälkeen. Toinen osuus hyvin. Kolmannella yksi tarkistuslenkki.
Neljännen osuuden alussa määrätietoinen poistuminen johti toiseen hukkaan. Loppu hyvin kaadolle.
Makauksista 1. ja 4. ohitettiin, 2. ja 3. osoitettiin. 2. ja 3.kulma jälkitarkasti. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti.
Hollola Tennilä 1.8.2010
Esa Pekkarinen
VOI1
45
Esteri tutkii alkumakauksen ja aloittaa rauhallisen pääosin maavainuisen jäljestyksen aivan jäljen päällä tai
lähituntumassa. Ensimmäinen makuu osoitetaan hyvin. Katkokulmalla suoraan veretyksen loppuun, josta
aloittaa laajenevan rengastuksen, jolla löytää uuden veretyksen alun lentoon lähteneestä
metsäkanalinnusta huolimatta. Toinen osuus tarkasti, makuu osoitetaan hyvin. Kolmannella osuudella aivan
pieni tarkistus ja makuu ylitetään. Kulma pienellä takalenkillä rengastaen. Viimeisellä osuudella vauhti
hidastuu hiukan ja makuu ohitetaan. Kaadolle suoraan, joka kiinnostaa. Hyvä jälkiuskollinen jäljestäjä!

Kouvola, Elimäki 8.8.2010
Karla Sohlman
VOI0
0
Hyvä ohjattu lähtö. Esteri aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen jäljen päällä koko 1. osuuden. Makauksen
kävelee yli, ei noteeraa. 1. kulmalla Esteri lähtee suoraan eteenpäin kulmalta niin kauaksi, että tuomitaan
hukka. Puhtaalta jäljeltä uusi yritys. 2. osuuden puoleen väliin Esteri jäljestää suoraviivaisesti, mutta
makuun kohdalla kiertää sen ja melkein heti lähtee määrätietoisesti jäljeltä niin kauaksi, että tulee 2. hukka.
Loppuosuus jälkitarkasti. 2. kulma, jolla katko, Esteri ei mene veretyksen loppuun ja aloittaa laajan
kaarroksen jäljen taakse ja siitä ulkokautta jäljen yli sisäpuolelle ja jatkaa matkaa niin kauaksi, että tulee 3.
hukka ja koe keskeytetään. Harjoitelle kaadolle ja se kiinnostaa. Esteri osoitti osaavansa jäljestää, mutta
tänään jälkityön keskeytti metsän muut ihanat hajut.
Ylämaa, Sirkjärvi 15.8.2010
Pasi Kemppainen
VOI2
33
Hyvin ohjattu lähtö, josta alkaa pääosin maavainuinen, rauhallista vauhtia etenevä jälkitarkka työskentely.
Ensimmäisellä osuudella kolme pientä sivupistoa, joilta palaa ohjaajan kehotuksin. 1. kulma, jolla katko
selviää nopeasti veren lopusta hakien. 2. osuus erinomaisesti, kulma n. 10m takalenkillä. 3. osuudella yksi
tarkistus, palaa ohjaajan kehotuksin. 3-kulma n. 15m takalenkillä. 4. osuus tarkkaa työtä n. 2/3, jolloin koira
lähtee tutkimaan muita tuoksuja jäljen tuntumaan, eikä enää palaa jäljelle - 1 hukka. Palautus ja tarkkaa
työtä kaadolle, jota jäi tutkimaan. Makuista osoitti yhden erinomaisesti, yhden nopeasti pysähtyen, yhden
nuuhki vauhdista, yksi huomiotta. Tarkka jäljestäjä, joka kaipaa vielä ohjaajan tukea.
N TOLLERBAY KAMU KARENINA FI56678/09 s. 03.10.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Teija Kolehmainen & Santtu Ahonen
Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO1
47
Ritalle osoitetaan lähtö hyvin, josta se lähtee itsenäiseen ja tarkkaan jäljestykseen. Ohjaajan narun
käsittelytaito kehittyy jäljen aikana joustavaksi risukoissa. Ensimmäisellä osuudella tästä johtuen pari
turhaa tarkistuslenkkiä. Koira käyttää pääosin maavainua, välillä risukoissa vaihtaa joustavasti ilmavainuun.
Etenee maastoon sopivaa vauhtia. Muutaman kerran pysähtyy jäljen päällä huomattuaan hirvenjäljet,
jatkaa kuitenkin itsenäisesti. Kulmat tarkasti, viimeisellä pieni suunnan tarkistuslenkki. Jälkimmäisen
makauksen merkitsi. Kaadon löysi ja osoitti selvästi nuuhkien. Erinomainen jäljestys nuorelta koiralta.
U TOLLERBAY RED THAI CURRY 33195/06 s. 20.05.2006
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti
Salo, Muurla 25.7.2010
Paul Vuori
VOI0
Lähtömakuu nuuhkitaan ja ohjaajan vierellä kävellään opastusalue loppuun. Heti alusta lähtien innokkuus
jälkeä kohtaan on heikohko. Tänään jälkeä edetään kaksi osuutta. Suurin osa ajasta vietetään jälkiuran
ulkopuolella ja toisen osuuden lopussa ohjaaja keskeyttää kokeen. Harjoituksen vuoksi loppuun.
Työskentely parani matkan edetessä. Kaato kiinnostaa koiraa.
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
0
Rauhoitettu lähtö, makaus nuuhkitaan ja ohjatusti Nuusku jäljestää ensimmäisen osuuden tarkasti, makaus
merkataan pysähtymällä, ensimmäinen kulma, jolla katko selviää tuurilla. Toisen osuuden alussa
tarkastelua jäljen molemmin puolin, loppuosuus hyvin, toinen kulma laajalla lenkillä aina hukkaan saakka.
Toinen makaus merkataan pysähtymällä. Kolmannella osuudella tehdään yksi tarkastuslenkki, muuten
hyvin, kolmas makaus merkataan pysähtymällä, kolmas kulma laajalla lenkillä hukkaan saakka. Neljäs osuus
hyvin, ennen kaatoa jäljen sivuun hukkaan saakka ja tuomari keskeyttää kokeen. Neljäs makaus ohi.
Laitila 26.9.2010
Jyrki Rasinpää
VOI1
44
Nuusku haistelee alkumakausta ja aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- sekä ilmavainua.
Ensimmäinen ja toinen osuus mennään tarkasti jäljen päällä. Kolmannella osuudella yksi pienempi ja yksi

suurempi tarkastuspisto jäljen sivulla. Neljännen osuuden lopussa pitkä pisto sivulle, josta palataan
ohjaajan kehottaessa. Ensimmäinen kulma pienellä tarkastuksella, toinen kulma, joka on katko,
rengastamalla ja kolmas kulma tarkasti. Kaikki makaukset merkataan pysähtymällä. Kaadolle jää
nuuhkimaan sorkkaa. Hyvä jäljestys, josta vain ohjaajan runsaat kehotukset alentavat pisteitä.
U TOLLERBAY ROMEO DE QUIZ FI31378/09 s. 24.04.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Elli-Mari & Hans Ekblad
Liperi, Kaatamo 13.6.2010
Martti Hirvonen
AVO0
0
Alkumakaus tutkitaan ja siitä innokkaasti jäljelle. Heti ensimmäisen osuuden alkupuolella teeripoikue saa
koiran unohtamaan verijäljen, siitä hukka. Sama toistuu palautuksen jälkeen, myös hukka. Palautuksen
jälkeen melko tarkkaa jäljestystä toisen osuuden puoliväliin, jossa sivulle eikä palaa omatoimisesti. Koe
keskeytetään. Koiralta puuttuu vielä jälkivarmuutta, tänään linnut kiinnostivat enemmän.
Kuopion ymp. 11.7.2010
Markku Hassinen
AVO1
48
Ohjattu hyvä lähtö, jossa makausta nuuhkitaan. Koira etenee 1:en ja 2:en ja loppuosalle 3:tta osuutta aivan
erinomaista työtä tehden. Ojan luona käy tarkistamassa hajut sivusta ja ennen kaatoa laajempi
tarkistuslenkki vasemmalle puolen jälkeä sekä etenee varmasti loppuun. Ensimmäinen kulma tarkasti ja
toinen jonkin JN verran tarkistaen. Makaukset osoittaa molemmat. Kaadolle jää sorkkaa nuuhkimaan.
Erinomainen jäljestäjä ohjataan tänään hyvin maastoon sopivalla vauhdilla.
Juuka 25.7.2010
Minna Vornanen
AVO1
48
Hieman hätäinen lähtö sillä koiralla on kovat menohalut jäljelle. Koira etenee sopivalla vauhdilla maa-ja
ilmavainulla sik-sak-tyylisesti koko jäljen ajan. Pari tarkistuslenkkiä 1. ja 2. osuudella. Makaukset osoittaa
pysähtyen, kulmat tarkasti. Toisella osuudella lähtee metsäkanalintupoikue lentoon jäljen vierestä. Nämä
hetkeksi herpaannuttavat jälkityöskentelyn, mutta matka jatkuu ilman kehotuksia. Kaadolle tullaan takaa
kaarten. Koira osoittaa kaadon pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan. Erinomainen jälkipari.
Virrat 22.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI3
27
Lähtömakaus nuuhkaistaan hätäisesti ja ohjatusti jäljelle. Josi jäljestää koko jäljen nopeita sivupistoja
tehden ja yhden isomman lenkin. Ennen ensimmäistä kulmaa poistuminen jäljeltä hukkaan saakka.
Ensimmäinen kulma tarkastuspistoin, toinen lenkillä ja kolmas, jolla katko, jäljen sivussa hukkaan saakka.
Tänään makaukset mennään yli. Kaadon nuolee.
N TOLLERBAY STRAW-BERRY 48062/03 s. 11.11.2003
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Nina Pellikka
Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO0
0
Milalle osoitetaan lähtö ja siitä se lähtee heti omille tarkastuslenkeilleen eikä omatoimisesti palaa,
ensimmäinen hukka. Milalle osoitetaan puhdas jälki, jonka jälkeen se hyvin iloisesti ja innokkaasti teki
tarkastuslenkkejä jäljen molemmin puolin ja lopulta ajautui niin kauaksi, että tuli toinen hukka. Toisen
palautuksen jälkeen jäljestys oli ajoittain tarkkaa ja hyvävauhtista. Ensimmäinen kulma hyvin, makaus
merkattiin. Jäljestettiin toisen osuuden puoliväliin asti, jossa jälleen tarkastuslenkkejä ja lopulta kadotti
jäljen. Koe keskeytettiin.

N TOLLERBAY ZASKIA ALA LUCA 16763/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Miia Tanttu
Kiuruvesi 23.5.2010
Eino Jämsä
VOI1
47
Mandi jäljestää rauhallisesti jäljellä. Etenee seuraten jälkeä vuoroin oikealla ja vuoroin vasemmalla puolella.
Kulmaukset Mandi jäljestää tarkasti, katkokulma selvitetään omatoimisesti. Makuut Mandi nyökkää yli
edeten. Loppu kaadolla Mandi nuolee sorkkaa.
Kallioniemi, Pyhäjärvi 1.7.2010
Heikki Ryynänen
VOI0
Ohjatusti lähtömakaukselta suuntakrepeille josta innokkaasti radalle. Jäljen päällä etenevää jäljestystä
kulmalle, joka menee pitkäksi, josta kaartaa vasemmalle ja sitten taaksepäin, aina hukalle asti. Toisen
osuuden puolivälissä harhautuu oikealle ja siitä toinen hukka. Kulma aukeaa pienellä tarkistuksella. Kolmas
kulma, jolla oli katkos meni pitkäksi josta palasi ja lähti paluujäljelle, jolloin ohjaaja keskeytti kokeen.
Makauksista kaksi ensimmäistä merkkasi nopeasti pysähtyen ja kolmannen selvästi pysähtyen.
Kuruvesi 25.7.2010
Markku Hassinen
VOI0
0
Hyvä rauhoitettu lähtö, jossa makaus tutkitaan. Siitä koira ohjataan jäljelle. 1-osuus aloitetaan hyvin, mutta
kohta ajaudutaan vauhdilla oikealle sivulle ja edetään siellä ensimmäiseen hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki
ja loppuosa 1-osuudesta edetään muutamin tarkistuksin 1-kulmalle. Kulman takana tarkistuslenkki ja 2osuudelle. 2-osuuden 1/2-välin 2 sivutarkistusta n. 10-15m sivulle ja lähempänä kulmaa sivulla pyitä, joiden
hajuja koira lähtee hakemaan ja ajautuu 2-hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki ja edetään 2-kulmalle, jossa
katkos. Laajoilla lenkeillä koira selvittää viimein katkoksen. 3-osuus mennään polveillen molemmin puolin
jälkeä aina 3-kulmalle, jossa koira etenee suoraan yli kauas aina 3.hukkaan. Tuomari keskeyttää tähän
kokeen.
Pyhäjärvi 29.8.2010
Seppo Venäläinen
VOi3
20
Lähtömakaus nuuhkaistaan hätäisesti ja ohjatusti jäljelle. Mandi jäljestää 1-osuuden hyvin, mutta ennen 1kulmaa jäljen sivuun aina hukkaan saakka, 1-kulmalla oleva katko jää selvittämättä. 2-osuudella paljon
pyörimistä jäljen molemmin puolin hajujen perässä, 3-osuuden alussa linnun hajujen perään aina hukkaan,
loppuosuus hyvin. Makaukset mennään yli, 4:s makaus ensin kiertäen sitten yli. 2-kulma takalenkillä ja 3:s
tarkasti. Kaadon haistelee.
U TOLLERBAY ZEKE ALA LUCA 16760/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Piia Laitakari & Markus Seppäkoski
Virrat 22.8.2010
Markku Sällylä
VOI1
Tämä jäljestäjä teki jäljestysarvostelusta hyvin helpon. Hyvä vauhti, merkkasi kaikki makuut, kulmat
jälkitarkasti. Löysi kaadon, oli siitä kiinnostunut. Vain muutamia pieniä jäljeltä poistumisia, muuten
jälkitarkasti. Erinomainen yhteistyö ja opastus.

49

Kuortane 5.9.2010
Jarmo Nummijärvi
VOI1
50
Zeke määrätietoisesti alkumakaukselle. Molempia vainuja ensiluokkaisesti käyttävä koira. Zeke merkkaa
esimerkillisesti kaikki makaukset. Katko ja muut kulmat tarkasti. Koko jäljestys aivan jälkiuralla tapahtuen.
Kaato noudettiin ohjaajalle. Suosittelen käytännön jälkityöhön koiraa sekä ohjaajaa.
Janakkala 18.9.2010
Torsten Lerstrand
VOI1
44
Seke startade lugnt och bra. Startade med marktvittring. 1.sträckan med saxningar över spåret. Vinkeln
förbi på insidan. 2. sträckan par kotroller. Vinkeln, som var hoppet, klarades av med rundingar. 3. sträckan
par större rundningar samt saxningar över spåret. Vinkeln rundades par gånger innan, den fortsatte på 4.
sträckan. Markerade 2 stycke legor, 2 stycke förbi utan att markera. Fram till klöven som den stannade vid.

Ähtäri 10.10.2010
Erkki Rantamäki
VOI1
45
Zeke ohjataan ja rauhoitetaan alkumakaukselle. Zeke lähtee jäljestämään maa-ja ilmavainulla ja myös tuuli
vaikuttaa sen, että Zeke tekee lukuisia tarkistuksia jäljen molemmin puolin kaikilla osuuksilla. Katkokulmalla
tarkistuslenkki, mutta löytää omatoimisesti uuden alun. Kolmannen osuuden kulmalla Zeke lähtee tuoreen
hirven jäljelle, mutta palaa omatoimisesti verijäljelle. Muut kulmat hyvin. Makaukset Zeke merkkasi hyvin.
Kaadon omisti jääden paikoilleen. Hyvä suoritus koiralta ja ohjaajalta.
U TRINDY'S PAINT ME RED 10493/06 s. 21.11.2005
kasv. Jaana Heinonen
om. Tiina Kemppainen & Kimmo Pyhäjärvi
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Kaarina Pirilä
AVO1
45
Onni lähtee maavainuiseen jäljestykseen ohjatusti lähtömakauksen nuuhkittuaan. Onni etenee miellyttävää
vauhtia 1. osuuden puoliväliin, jossa taimikko aiheuttaa laajan tarkistuksen. Onni tekee töitä itsenäisesti ja
jatkaa hyvin. 1. kulma ohitetaan alakautta. 2. osuus ensimmäisen toisto, paitsi että osuuden puolivälissä
oleva tarkistus on huomattavasti pienempi. 2. kulma menee aivan jäljen mukaisesti, makuun Onni nuuhkii.
Hyvä. 3. osuudella ei enää tarkistuslenkkejä ole, vaan se mennään aivan jäljen mukaisesti. N. 20m ennen
kaatoa olevassa ojassa Onni seisoo hetken, mutta jatkaa hyvin itsenäisesti. Kaadolle jäi nuuhkimaan. Hyvä
jäljestäjä. Hiukan vähennän pisteitä 1. osuuden laajasta lenkistä + makuun oikaisusta. Onni on oma Onni.
Virrat 22.8.2010
Tuija Sällylä
AVO1
49
Onnille osoitetaan lähtö ja se lähtee siitä reippaasti liikkeelle. Koira jäljestää koko jäljen itsenäisesti
maastoon sopivaa vauhtia, välillä aaltoillen jäljen päällä. Koko jäljen aikana pari pientä
tarkistuspyörähdystä. Kulmat tarkasti, makaukset merkitsi selkeästi, kaadon osoitti selvästi nuuhkimalla.
Erinomainen jälkipari.
U TRINDY'S TIME BOY 11128/07 s. 30.11.2006
kasv. Jaana Heinonen
om. Nea Laihanen
Luumäki, Munne 2.5.2010
Aila Pekkarinen
AVO2
38
Hyvin ohjattu lähtö. 1. osuus jälkitarkkaa pääosin ilmavainuista jäljestystä, ensimmäisellä kulmalla makaus
nuuskitaan tarkasti, kulma rengastaen. 2. osuudelle, jossa jälkitarkka jäljestys jatkuu. 2. kulmalla yli ja
rengastaen 3. osuudelle, makuu jää huomioimatta. Tällä osuudella myös tuuli vaikeuttaa painaen hieman
jäljen sivuun ja siitä ajautuu ajouralle, joka vie koiran niin kauas jäljestä ettei palaa omatoimisesti, 1. hukka.
Palautuksen jälkeen tarkasti kaadolle jota jää nuolemaan. Lupaava jälkipari!
Miehikkälä 6.6.2010
Ilkka Niemi
AVO1
41
Alkumakaus nuuhkitaan, sitten Kassu ohjataan ja innostetaan jäljestämään. Edetään maavainuisesti sopivaa
vauhtia aivan jäljellä. 1. osuuden lopussa Kassu kääntyy tieuralle, jonka ohjaaja tietää kiinnostavan Kassua.
Kehoitus saa Kassun valitsemaan jäljestyksen. 1. kulma oikaistaan juuri sen verran, että makaus ohittuu
merkkaamatta. 2. osuus jälleen erinomaisen varmaa ja hienoa jäljestystä, 2. makaus merkataan, mutta
kulmalta jatketaan suoraan. Tehdään pitkä pisto sorkan jäljille, lopulta käännytään jäljelle päin ja kun Kassu
välillä pysähtyy ihmettelemään, oikea-aikaiset kehotukset saavat Kassun palaamaan jäljelle, melko kauas
seuraavalle osuudelle, vaikka käytiin jo aivan hukan rajoilla. Jäljelle tullessaan Kassu tarkistaa jälkeä hieman
paluusuuntaan, kääntyy sitten takaisin ja kun jälki on näin hahmotettu, Kassu pysähtyy hetkeksi jäljen
viereen miettimään, mitä tekisi seuraavaksi. Pian Kassu päättää oma-aloitteisesti jatkaa jäljestämistä.
Vähän ennen kaatoa tuuli pyörittelee sorkan hajua ja tehdään pienet hakukuviot. Sitten tullaan suoraan
kaadolle, joka kiinnostaa ja sitä jäädään nuuhkimaan.

Kouvola, Voikkaa 13.6.2010
Tuula Pekkalin
VOI2
35
Kassu rauhoitetaan ennen alkumakausta ja ohjataan makaukselle, jonka tutkii tarkasti. Kassu jäljestää
maavainulla ja ihannevauhdilla. Ensimmäinen osuus täydellistä työskentelyä, ensimmäinen makuu ohitse,
ensimmäinen kulma hyvin. Toisen osuuden alkuosassa Kassu lähtee jäljen sivulle, siellä on tassun jälkiä ja
jänön papanoita ja sieltä Kassu lähtee paluujäljelle hukkaan asti. Uusi aloitus toisen osuuden makaukselta.
Osuus mennään loppuun jälkitarkasti. Edessä on katko, joka tuo Kassulle pientä päänvaivaa, mutta yhdellä
laajalla ja parilla pienemmällä rengastuksella homma selvitetään. Noin 50m etiäpäin Kassu tekee muutamia
reippaita rengastuksia molemmin puolin jälkeä, ollaan isojen kallioiden alla ja näyttää lähellä olevan luolan
suuaukkoja ja polkuja, joten veri on pikku-tassuissa kulkeutunut laajahkolle alueelle, ohjaajan kehotuksesta
matka jatkuu. Kolmannen osuuden makuu merkaten, kulman Kassu kulkee jälkeä pitkin. Neljäs osuus
pienellä aaltoilulla ja makuu merkaten. Kaato löytyy ja Kassu omistaa sen kantelemalla sorkkaa.
U TRINDY'S WILD COOL 58239/07 s. 28.10.2007
kasv. Jaana Heinonen
om. Sirkka Visti
Loimaa 30.5.2010
Marko Aaltonen
VOI1
44
Ruben rauhoitetaan ennen lähtöä. Rauhoitus alkaa kuitenkin vaikuttaa vasta 3.osuuden lopulla. 1. ja toinen
osuus mennään hieman yli-innokkaasti singahdellen jäljen sivulle. Ensimmäisen makauksen kohdalla
tutkitaan riistapolkuja ja jälkiä melko pitkään. 1. makuu ylitetään pysähtymättä, muut merkitään. Kulmat
tarkastuksin, katko tekijöiden jälkiä. Kaadolle pysähtyi nuuhkimaan. Hyvä jäljestäjä jonka suoritusta alun
ryntäily hieman verottaa.
Eurajoki 15.8.2010
Mikko Ahti
VOI1
44
Ruben ohjatusti jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan pääasiassa ilmavainulla, edeten tarkasti veriuralla,
tosin välillä tehden lyhyitä tarkistuspyörähdyksiä. Ohjaaja jarrutti innokasta koiraa tehokkaasti.
Ensimmäisellä kulmalla olleen katkon Ruben selvitti nopeasti ja tehokkaalla haulla. Toisesta kulmasta ensin
yli ja sitten kahdella laajahkolla lenkillä uudelle osuudelle. Kolmas kulma pienellä suunnan tarkistuksella.
Makauksista kaksi ohitettiin ja kaksi merkattiin niukin naukin riittävästi pysähtyen. Kaadolle suoraan jääden
sitä tutkimaan. Lahjakas jälkikoira, jolla voimakas palo seurata verijälkeä! Tänään pisteitä tiputettiin
kahdesta makauksesta ja toisen kulman vaikeuksista.
Loimaa 22.8.2010
Mari Mamia
VOI2
35
Koira rauhoitellaan alkumakaukselle, ohjatusti maa- ja ilmavainulla ripeästi etenevään jälkityöhön. Jäljestys
on melko jälkitarkkaa, tosin tuuli painaa välillä koiraa jäljen sivuun, palaa aina itsenäisesti jäljelle.
Makauksista ensimmäinen ohi, toinen ja kolmas nopeasti nuuhkaisten, neljäs yli. Katkokulma hienosti töitä
tehden kolmella laajenevalla lenkillä. Toinen kulma takavarmistuslenkillä, kolmas kulma pienellä
varmistuspyörähdyksellä. Kaadolle takakautta, sorkan nuuhkii. Valitettavasti ennen kaatoa koira lähtee
etsimään vettä jäljen sivusta ja joudutaan palauttamaan jäljelle, josta hukka. Hyvin töitä tekevä koira.
Luottamus koiran ja ohjaajan välillä silminnähtävä.
U WATERFOX EDUARDO 21176/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Pasi Aaltonen
Marttila 16.5.2010
Asko Kukkola
VOI1
40
Hyvä ohjattu lähtö. Edu haistaa hyvin lähtömakauksen, lähtien etupäässä ilmavainuiseen jäljestykseen,
käyttää tarvittaessa myös maavainua. Etenee jälkeä ihanneajassa. Ensimmäinen osuus hyvää mallikasta
jäljestystä yhdellä pienellä lenkillä lähelle kulmaa, missä myös katkos. Oikaisee toiselle osuudelle ja pätkä
veretystä jää kulkematta. Toinen osuus hyvää mallikasta jäljestystä kahdella pienellä lenkillä kulmalle.
Kulma tarkasti. Kolmas osuus mallikasta jäljestystä kulmalle, tehden kulman sisäpuolella lenkin. Neljättä
osuutta yhdellä lenkillä hyvin lähelle kaatoa. Poistuu jäljen sisäpuolelle kaartaen kaadon suuntaan ohittaen

kaadon tuulen vaikutuksesta puoli metriä jäljen sisäpuolelta. Ylittää jäljen tehden lenkin jäljen poikealle
puolelle kaartaen sorkantuojan jalanjäljille saaden ilmavainulla hajun kaadosta mennen sille suoraan.
Kaadon osoittaa erittäin hyvin, sitä suussaan viskellen. Makauksista ensimmäisen ylittää, toisen ja
kolmannen nopeasti nuuhkaisten ja neljännen ohittaa. Miellyttävä jäljestyspari, mille jäi vielä
harjoiteltavaksi kulmakäyttäytyminen ja makausten merkkaaminen.
Loimaa 30.5.2010
Juhani Heikniemi
VOI1
41
Edulle osoitetaan jäljen alku ja ohjataan jäljelle. Edu jäljestää sekä maa- että ilmavainua käyttäen reipasta
vauhtia. Työ on melko jälkitarkkaa, kuitenkin muutamia tarkastuspistoja ja -pyörähdyksiä tehdään.
Ensimmäinen kulma tarkasti, katkokulma lenkittäen samoin kolmas kulma. Kaikki makaukset ylitetään
nuuhkaisten, mutta pysähtymättä. Kaato osoitetaan pysähtymällä nuuhkimaan. Voisi olla kiinnostuneempi,
muuten hyvä suoritus.
Miehikkälä 6.6.2010
Paul Vuori
VOI2
34
Edu ei alussa vaikuta lähtömakauksesta kiinnostuneelta mutta tulee kuitenkin nuuhkimaan ja kaivamaan
makausta. Lähtee itsenäisesti jäljelle. Jälkeä edetään reippaalla kävelyvauhdilla. Jäljestäessä käytetään
taitavasti sekä ilma- että maavainua. Suorat osuudet suoraviivaisesti lähes jäljen päällä. Makuiden
merkkaamisessa on paljon parannettavaa. Kolmella vain nopea nuuhkaisu, yksi yli kävellään kirsua
heilauttaen alaspäin. Kulmat tarkasti. Katkokulmalla mennään suoraan eteenpäin ja jatketaan kunnes koira
palautetaan. Sorkka kiinnostaa. Hieno suoritus. Tänään hieman epäonnea.
Salo, Muurla 25.7.2010
Virpi Solla
VOI2
38
Edulle osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle. Edu käyttää sekä ilma- että maavainua työskennellessään.
Makauksista osoittaa selvästi pysähtyen kolmannen ja neljännen. 1. kulman menee jälkitarkasti. 2. eli
katkokulma mennään veretyksen loppuun ja lenkitetään laajoin lenkein seuraavan osuuden veretetylle
osuudelle, mutta jatketaankin yllättäen ohi ja jatketaan takaisin 2. osuudelle ja paluujälkeä riistanjälkiä
seuraten. Tuomitaan 1. hukka ja palataan katkokulman jälkeen 3. osuudelle. 3. kulma lenkitetään
ulkokautta 4. osuudelle kulmalla käymättä. 4. osuus lähes jälkitarkasti kaadolle, jonka Edu osoittaa sille
pysähtyen ja jääden nuuhkimaan sorkkaa. Hyvää yhteistyötä tekevä jälkipari, vaikka riista tänään veikin
hetkeksi Edun mielenkiinnon.
Loimaa 22.8.2010
Juhani Heikniemi
VOI2
39
Edu rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle. Vauhti on reipasta ja työssä käytetään sekä maa- että ilmavainua. Työ
on jälkitarkkaa, vain muutama tarkistuslenkki tehdään. Katkokulma lenkillä jäljentekijöiden jäljille, muut
tarkasti. Kolme makausta merkataan, yksi ylitetään. Viimeisen suoran poikki kulkee vaellusreitti ja Edu
päättää lähteä sitä seuraamaan - hukka. Jälkeä pitkin kaadolle, jonka viereen pysähtyy. Voisi olla
kiinnostuneempi, koska tuskin nuuhkaisee sorkkaa.
U WATERFOX ENRICO 21178/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Tiina Vaitiniemi
Muhos 23.5.2010
Jukka Välitalo
VOI1
49
Erinomainen ohjattu lähtö. Rauhallista maavainuista jäljestystä alusta loppuun vain muutama turha pieni
tarkistus. Makuut merkkaa kaikki hyvin. 1. ja 3.kulma tarkasti. Katkokulma ulkokautta lenkillä osin
saapasjälkeen tukeutuen. Kaadolle suoraan, mitä nuuskitaan ja otetaan suuhun. Erittäin hyvä suoritus.
Raahe 2.6.2010
Mikko Taipaleenmäki
VOI1
46
Lähtö rauhoitettu ja ohjattu. Koira jäljestää kaikki osuudet erittäin hyvävauhtisesti ja jälkitarkasti.
Makauksista merkkaa kaksi ensimmäistä hyvin loput ohittaa. Ensimmäinen ja kolmas kulma pienellä
kaarroksella, katkokulma vaivatta rengastamalla. Kaadon nuuhkii ja jää paikoilleen. Erittäin hyvä suoritus,
jota himmensi kaksi makauksen ohitusta.

Siikalatva 13.6.2010
Jouni Simonen
VOI1
46
Hyvä rauhoitettu lähtö. Väinö lähtee jäljestämään verkkaisesti edeten jäljen päällä. Jäljestystyyli jatkuu
loppuun asti. Makauksista 1. ja 3. Väinö merkkaa hyvin, makuut 2 ja 4 kävellään yli. Väinö selvittää
katkokulman rauhallisesti etsien seuraavan osuuden alun. Kulmat 2 ja 3 koira menee suoraviivaisesti.
Sorkalle tullaan jäljen päällä ja siihen osoitetaan kiinnostusta. Hyvä äänetön suoritus. Hieman toivoisi
innokkuutta koiralle lisää.
Pyhäjoki 5.9.2010
Kristina Erkkilä
VOI1
48
Ohjattu aloitus. Maavainulla jäljestävä koira etenee suoraviivaisesti jäljen päällä, ainoastaan viimeisen
osuuden lopussa vaihtaa osittain ilmavainulle työn muuttuessa loivaksi sik-sakiksi. Merkkaa kaikki
makaukset reippaasti pysähtymällä. Kulmat suoraviivaisesti, katko laajalla kaarroksella. 3. osuuden
alkupuolella vino-oja teettää katkon kaltaisen laajemman kaarroksen suunnan tarkistuksessa. Löytää
kaadon, jonka viereen jää seisomaan. Rauhallinen ja erinomainen kokonaisuus.
U WATERFOX ENZO 21179/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Arto Hyödynmaa
Sastamala, Maso 8.8.2010
Mikko Ahti
AVO2
35
Jojolle näytetään alkumakaus ja ohjataan rauhallisesti jälkityöhön. Verijälkeä seurataan pääasiassa
ilmavainuun tukeutuen, edeten miellyttävää vauhtia. Ensimmäinen osuus edetään hyvin vaikka välillä
ollaankin hetkellisesti pois veriuralta. Ensimmäinen kulma tarkasti makaus hyvin merkaten. Toisella
osuudella kiinnostus jälkityöhön laantuu hieman mutta sitä edetään kuitenkin lähes kulmalle asti, jonka Jojo
sitten kiertää laajalla lähes 3min. kestävällä kaarroksella, palaten kuitenkin kolmannelle osuudelle.
Loppumatkalla eteneminen heikkenee ja tarvitaan jo enemmän ohjaajan kehotuksia, jotta päästään
jatkamaan. Hieman ennen kaatoa Jojo harhautuu jäljeltä ja etenee tielle asti ja tuomitaan hukka.
Palautuksen jälkeen etenee hyvin kaadolle, jolle jää sitä tutkimaan. Jojo osoitti osaavansa seurata verijälkeä
ja jälkityö vaikutti koiralle mielenkiintoiselta. Ohjaaja luki hyvin koiraansa ja osasi ajoittaa kehotukset
oikeaan aikaan. Hieman lisää harjoitusta niin jatkossa palkintosijakin paranee.
Mänttä-Vilppula, Pohjaslahti 5.9.2010
Hannu Suonto
AVO2
39
Lähtömakuun tarkkaan tutkittuaan koira lähti reippaasti jäljelle. Sopivavauhtinen tarkka jäljestäjä. Kulmat
tarkasti makuut tutkien. Epäonneksi ensimmäisen osuuden puolivälissä löytyi tuoreet hirven jäljet, joita
seurattiin niin pitkälle että jälki osoitettiin. Kaato tutkittiin, jäi paikalle. Koiralla on tulevaisuutta
jäljestäjänä.
U WATERFOX ERNESTO 21180/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Taina Ketola
Janakkala, Heinäjoki 16.5.2010
Marko Saarni
VOI4
25
Urho rauhoitetaan huolellisesti jäljelle ja alkaa rauhallinen ja ilmavainuinen jälkityö. Koira tarkastelee paljon
jäljen sivustalla, mutta etenee jäljen suuntaisesti. Katkokulmalta ripeästi vasemmalle, aina hukkaan asti.
Palautuksen jälkeen hetki hienoa jälkityötä ja sitten taas vasemmalta ohi ja koppelon perässä hukkaan asti.
Palautuksen jälkeen kulma hienosti, kolmas osuus mukavasti aivan jälkiuralla. Viimeinen kulma tiukasti ja
hyvää jäljestystä kaadolle asti, sitten pyörimistä jäljen molemmin puolin, lopulta suunta löytyy. Kaato löytyy
ja kiinnostaa. Makuista jää merkkaamatta vain viimeinen, muut upeasti. Lupaava suoritus, nyt hieman lisää
reippautta ja tarkkuutta, niin hyvä tulee.
Loimaa 30.5.2010
Marko Aaltonen
VOI0
0
Urho innokkaasti matkaan. 1. osuus voimakkaasti aaltoillen jäljen sivuilla. Makuu ohitetaan, ennen kulmaa
määrätietoisesti jäljeltä. Hukka. Palautuksen jälkeen katkokulmalta suoraan eteenpäin, toinen hukka. 2.

osuus hyvin osuuden lopulle, jossa poistuu jäljeltä. Koe keskeytetään. 2. makuu merkitään. Harjoitellen
kaadolle. Energinen koira, jälkiuskollisuudessa parantamista.
Ruovesi 4.7.2010
Olavi Nurmiranta
VOI3
28
Osuudet Urho selvittää hyvin tehden pari koukkausta jäljen sivuun. Katkokulmalla Urho ajautuu
takajälkeen, mistä hukka. Samoin jää toinen kulma selvittämättä. Kolmannen kulman Urho selvittää laajasti
rengastaen. Makauksista koira merkkaa kaksi viimeistä.
Klamila, Virolahti 8.8.2010
Kati Huovila
VOI0
0
Urho kaapi ja haisteli alkumakauksen. Ohjauksesta jäljelle, mikä ei tänään Urhoa innostanut. Urho eteni
aaltoillen maa- ja ilmavainulla, vaatien kehotuksia silloin tällöin muuten vain jäljen sivulla kulkien hirvien
jäljissä sekä hajuissa tai tuulesta johtuen. Kaksi ensimmäistä makausta ohi, kolmas merkiten. Katkokulma
ilmavainulla kaartaen, toinen tarkasti. 2-osuuden alussa Urho nosti kirsun ja jatkoi sorkan jäljille, hukka. 3osuuden alussa kirsu nousi taas sorkan jäljille ja koe keskeytyi. Riistan tuoreet hajut voittivat tänään
verijäljen hajun.
Eurajoki 15.8.2010
Mikko Ahti
VOI0
0
Urholle näytetään alkumakaus ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan pääasiassa ilmavainulla,
edeten mukavaa vauhtia. Ensimmäisellä osuudella kaksi tarkistusta jäljen sivuun, joista Urho palasi omaaloitteisesti takaisin. Makauksen merkkauksessa olisi pysähdys saanut olla hieman selvempi. Hieman ennen
ensimmäistä kulmaa, jossa katko, Urho kaartaa jäljen sivuun, josta lenkin jälkeen palaa takaisin ylittäen
veretyksen ja kaartaa toiselle osuudelle. Urho ylittää taas veretyksen ja palaa kaartaen takaisin
katkokulman veretyksen loppuun, mistä jatkaa edelleen eteenpäin läheiselle tielle eikä ohjaajan
kehotuksista huolimatta enää palaa ja tuomitaan hukka. Pian palautuksen jälkeen poistuu taas jäljen sivuun
jatkaen toiseen hukkaan asti. Palautuksen jälkeen seuraa makaus, jonka yli Urho kävelee ja poistuu
määrätietoisesti jäljeltä ja koe keskeytetään kolmanteen hukkaan. Tänään Urho aloitti hyvin, mutta
kiinnostus jälkityöhön lopahti ensimmäisen osuuden jälkeen.
Loimaa 22.8.2010
Juhani Heikniemi
VOI0
0
Urho rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle. Vauhti on sopivaa ja työtä tehdään sekä maa-että ilmavainulla. Työ
on aluksi jälkitarkkaa, mutta loppua kohden pistot ja kaarrokset jäljen sivuun lisääntyvät. Katkokulma ei
lenkityksistä huolimatta selviä - hukka. Toinen kulma takaa reippaalla kaarrolla. Viimeinen tarkasti. Yksi
makaus merkataan kunnolla, muut nuuhkaistaan ohimennen. Jäljen sivulta ilmavainulla koukaten kaadolle,
jonka osoittaa pysähtyen nuuhkimaan. Ajan ylitys aiheuttaa tuloksen.
N WATERFOX ESTELLA 21181/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Tiina Schleutker
Piikkiö/Kaarina 4.5.2010
Mikko Ahti
AVO1
46
Stea ohjatusti matkaan. Jäljestysvauhti on ripeää, helppokulkuisessa maastossa välillä jo lähes liian kovaa.
Työskentely on jälkitarkkaa maa- ja ilmavainua kumpaakin sopivasti käyttäen. Kulmat hyvin makaukset
merkaten, pienellä suunnan tarkastuksella. Ensimmäisen osuuden puolivälissä Stea lähtee hetken matkaa
seuraamaan jäljeltä erkanevaa polkua ja siltä palatessaan säikähtää jäljelle jäänyttä opasta, jota haukutaan
tovi. Lopulta Stea pääsee asian yli ohjaajan kehotusten tukemana. Toisella osuudella pieni tarkistuspisto
nopeasti jäljelle palaten. Kaadolle suoraan ja jää sitä nuolemaan. Erittäin hyvä jäljestys, mutta oppaan
säikähtäminen pudottaa hieman pisteitä.

U WATERFOX HIP-HOP 14035/04 s. 13.01.2004
kasv. Tiina Schleutker
om. Mikko Inkiläinen
Kiikoinen 23.5.2010
Mari Mamia
VOI1
41
Alkumakaus nuuskaistaan nopeasti, sitten itsenäisesti jäljelle. Koira jäljestää kaikki osuudet jälkitarkasti
maa- sekä ilmavainua käyttäen. Vain hyvin pieniä riistanjälkien tarkastuksia tehdään kaikilla osuuksilla.
Ensimmäinen kulma, jolla katko, suoritetaan loistavasti veretetyn osuuden loppuun ja rengastaen uudelle
osuudelle. Muut kulmat pienellä rengastuksella. Makauksista koira ei piittaa, ensimmäisen ja toisen yli
hidastamatta, kolmas empien ohittaisiko vai ylittäisikö, neljäs hiukan jarruttaen yli. Kaadosta saa vainun
kaukaa ja lähtee hakemaan sitä aaltokuviolla, sorkan löydyttyä jää nuolemaan sitä. Hyvä mukavavauhtinen
jälkipari, jonka erinomaista suoritusta himmentää totaalinen piittaamattomuus makauksista.
U WATERFOX WAGNER 35889/03 s. 23.07.2003
kasv. Tiina Schleutker
om. Riikka Tetri & Pertti Manner
Mäntsälä, Hirvihaara 8.8.2010
Seppo Venäläinen
VOI0
0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Wage jäljestää 1-osuuden tarkasti, 2-osuuden alussa 2 hukkaa
perä jälkeen, loppu osuus hyvin, 3-osuus yhdellä tarkistuslenkillä ja 4:nen osuuden alku hyvin, osuuden
loppu hyvin mutta aika loppuu ja tuomari keskeyttää kokeen. 1, 2-makaus merkataan pysähtymällä, 3:s ohi
nuuhkaisten ja 4:s hätäisesti pysähtyen. 1-kulma tarkasti, 2:nen jolla katko kuljetaan veretys loppuun,
hakemalla katko selviää ja 3:s lenkillä.
Virrat 22.8.2010
Sällylä Markku
VOI3
28
Rauhallisesti lähdetään ja etenee aivan jäljen päällä. Ensimmäinen kulma on katkokulma. Tulee veritetyn
osan loppuun, mutta jatkaa samaan suuntaan liian hanakasti ja palautetaan. Jäljestys on hyvää aina
viimeisen osuuden makuulle asti, jonka ohitti, mutta ajautui liian kauaksi jäljen sivuun. Tuomitaan toinen
hukka. Loppuosuus kaadolle hienosti, oli siitä kiinnostunut. Pientä harjoitusta vielä ja hyvää tulee.
U WATERFOX ZIK-ZAK 14034/04 s. 13.01.2004
kasv. Tiina Schleutker
om. Kati Salonen
Kiikoinen 23.5.2010
Marko Saarni
VOI1
43
Koiralle osoitetaan jälki ja alkaa nopeavauhtinen jälkityö. Koira etenee vauhdilla ja viuhtoo siksak-kuviolla
jäljen päällä. Makuu kuitenkin löytyy. Katkokulmalta yli ja sitten vauhdikkaasti rengastaen uuteen alkuun.
Toinen kulma ohitetaan, mutta palaa takaisin ja merkkaa. Seuraava kulma tarkistuskierroksella. Seuraavakin
makuu löytyy ja merkataan. Kulma pienellä pyörähdyksellä. Viimeinen makuu ohi, löytää ilmavainulla
kaadolle minkä omistaa. Hyvä koira, jota tulisi jarruttaa vieläkin voimakkaammin, jotta tarkkuus paranisi.
U WELLAMON VESIHIISI 26571/06 s. 14.04.2006
kasv. Heli Myllyniemi
om. Janne Lehtonen & Lilli Strömberg
Kaarina 20.7.2010
Kari Kielo
AVO3
20
Erittäin innokas lähtö, koiraa saatellaan voimakkaasti jarruttaen koko alkuviitoitus jonka jälkeen aloittaa
nopean ja innokkaan työskentelyn. Melko pian alkuviitoituksen jälkeen käy tarpeillaan jäljen sivussa,
jatkaessaan jäljestystä lähtee tarkistukselle jäljen toiselle puolelle harhautuen lopulta melko kauas kallion
päälle. Koira huomaa itse kadottaneensa jäljen ja lähtee takaisin jäljen suuntaan, jyrkkäkallioinen maasto
on kuitenkin paikoin niin hankala että hieman kokematon koira käyttää turhaa aikaa ja voimiaan etsiessään
helppokulkuisempaa paikkaa ja lopulta osoitetaan puhdas jälki. Nyt työskentely rauhoittuu ja muuttuu

melko jälkitarkaksi, aika ajoin tehdään rodulle ominaiseen tapaan pieniä tarkistuspistoja ja -lenkkejä mutta
ne eivät sanottavammin haittaa etenevyyttä. Kulmalla merkkaa makauksen selvästi lähtien varmistamaan
ulkokautta, ajautuu kuitenkin varsin kauas jäljestä ja käyttää hyvän tovin tilanteen selvittämiseen. Ohjaajan
kehotuksilla lopulta itsenäisesti toiselle osuudelle, jolla esittää erittäin hyvää jälkityötä muutamin pienin
tarkistuksin. Osuuden lopussa lähtee kuitenkin tarkistukselle jäljen sivuun ja alkaa olla silmin nähden
väsynyt, kestää hyvän tovin ennen kuin koira taas muistaa mitä oltiin tekemässä ja palaa ohjaajan
kehotusten tukemana jäljelle. Toisella kulmalla merkkaa makauksen ja selvittää kulman jäljen mukaan.
Kolmas osuus on lähes kopio 2. osuudesta, alku mennään jälkitarkasti muutamilla pienillä tarkistuksilla ja
lopussa koiran keskittyminen herpaantuu koiran harhautuessa ensin tielle, josta vielä palaa omin avuin, ja
sen jälkeen riistapolulle, josta joudutaan palauttamaan jäljelle hieman ennen kaatoa. Tulee kaadolle jäljen
päällä, nuuhkaisee sorkkaa ja käy kertomassa tuomarille ja ohjaajalle jäljen loppuneen, mutta ei jää
kaadolle. Koira osoitti hetkittäin omaavansa erinomaista kykyä jälkityöskentelyyn, tänään kuitenkin kuuma
keli ja hienoinen kokemuksen puute aiheuttivat vielä väsymistä joka johti virheisiin.
N WORKING BEAUTY'S DAZZLE DIAMOND 47658/06 s. 20.03.2006
kasv. Ann-Katrin & Tommy Broberg, Ruotsi
om. Susanne Mattson & Johan Danielsson
Jomala, Åland 9.5.2010
Alf Lindblom
VOI2
38
Lugn visad start. Jawa spårar med lämplig hastinghet och håller sig till spåret. På första sträckan görs en
avstickning på sidan av spåret och legan passeras. Första o tredje vinkeln klaras med en granskning,
avhoppet med två inringningar. Andra och tredje legan markeras bra genom att stanna upp, fjärde legan
snusas bagr. På tredje sträckan görs ett avstick från spåret och Jawa fortsatter i fel riktning. Trots effektiv
sökning gittas inte fortsättningen, spåret måste visas. Utmärkt samarbete mellan förare och hund.

