MEJÄ-KOKEET 2013
N AGROSOFENS SOCKERDRÖM FI54935/11 s. 09.09.2011
kasv. Helen Häggström & Annika Bergquist
om. Eeva & Jussi Miilunpalo
Kauhava 28.7.2013
Rasinpää Jyrki
AVO1
48
Twii tutkii tarkasti alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen. 1.
ja 2. osuus tarkkaa jäljestystä tehden vain yhden tarkistuksen kummallakin osuudella. 3. osuus
myös tarkkaa menoa, mutta tehdään yksi laajempi tarkastus. Molemmat kulmat tarkasti ja
makaukset merkataan hyvin pysähtymällä. Suoraan kaadolle, jota jää kiinnostuneena tutkimaan.
Erinomainen suoritus koiralta sekä ohjaajalta

N AINSTAININ BILDI TEHTY FI19801/11 s. 16.02.2011
kasv. Hanna-Mari Kinnunen
om. Riitta Jalonen
Mäntsälä, Hirvihaara 05.05.2013
Pirhonen Heikki
VOI2
32
Innokas ohjattu lähtö. Lähtömakauksen jälkeen Friidu aloittaa vauhdikkaan jäljestyksen. Vauhti on
varsinkin jäljen alussa ehkä hieman liian vauhdikasta, mutta tasaantuu sitten jäljen vanhetessa.
Kulmat tarkastuslenkein ja katkokulma yli ja hukkaan asti. Tuuli ja vauhti sai Friidun hukkaan.
Makauksista kaksi osoitettiin hyvin, kaksi yli pysähtymättä. Kaadolle tultiin suoraan. Sorkan tutki ja
jäi vierelle. Tänään hieman kova vauhti teetti virheet. Tuuli teki myös omaa tehtäväänsä varsinkin
aukkopaikoissa.
Kouvola, Kääpälä 2.6.2013
Hynninen Jarno
VOI2
35
Rauhoitettu alku, alkumakaus näytetään koiralle. Osuudet mennään jälkeä rynnimällä, välillä
suunnantarkastuslenkkejä pyörien jäljen sivulla. Kulmat selviävät, katko hyvin rengastamalla, muut
pitkillä suunnantarkastuslenkeillä, edelleen pyörien. Makauksista osoitetaan 1 selvästi, 2 nopeasti
noppaisten, 1 ohi. Kaadolle kovalla vauhdilla, nuuhkaistaan, mutta koira ei jää sorkalle. Koira osaa
jäljestää, mutta jatkossa harjoiteltava liian vauhdin ja hosumisen poisottoa sekä itsenäisempää
koiran työskentelyä, varsinkin ongelmallisissa kohdissa.
Muurla 04.08.2013
Marko Aaltonen
VOI1
42
Lähtö osoitetaan. Ohjatusti liikkeelle, maa- sekä ilmavainuista jälkityötä välillä hieman jäljen
sivussa tuulen painaessa hajua. Ensimmäisen osuuden lopussa sekä toisen osuuden alussa laajat
tarkastuslenkit. Ensimmäinen kulma laajalla tarkastuksella, katko kaarroksella tekijöiden jäljille niitä pitkin veretyksen alkuun. Kolmas kulma tarkasti. Makuista merkitään ensimmäinen ja kolmas
nopeasti pysähtyen, toinen ja neljäs yli. Kaadolle pysähtyi nuuhkimaan.
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
46
Huolellinen ohjaus jäljelle, tästä alkaa reippaasti etenevä maavainuinen jälkitarkka jäljestys, lukuun
ottamatta paria pientä pistoa jäljen sivulle. Toinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun,
sitten kaartamalla ja tukeutumalla saappaanjälkiin uudelle osuudelle. Muut kulmat tarkasti.
Makuista toinen ja kolmas merkataan pysähtymällä ja nuuhkimalla. Ensimmäinen ja neljäs yli.
Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
Hyvinkää 15.09.2013
Rauli Markelin
VOI1
43
Rauhoitettu lähtö. Friidu aloittaa innokkaan ja hosuvan jäljestyksen maa- ja ilmavainua käyttäen. 1.
kulmalla jatketaan suoraan hukan rajoille, mutta palaa itsenäisesti. 2. kulma, jolla katko,

ihmisjälkeä apuna käyttäen ja 3. jälkiuran mukaan. Makauksista 1. ohi, 2. ja 3. nopeasti
nuuhkaisten ja 4:lle sivusta haistelemaan. Sorkan omii haistellen ja nostellen.

N AINSTAININ BIOS KUNNOSSA FI19799/11 s. 16.02.2011
kasv. Hanna-Mari Kinnunen
om. Hanna-Mari Kinnunen
Mäntsälä, Hirvihaara 5.5.2013
Saarni Marko
AVO2
34
Ryntää jäljelle ja etsii raivokkaasti maavainulla. Lähes jälkitarkkaa työtä, vain pari kertaa koko
jäljellä eksyy jäljen sivuun. Palaa aina pienellä kehotuksella takaisin, paitsi toisella kulmalla, missä
eksyy liian kauas. Makauksista ensimmäinen kiireellä kaksi kertaa yli, toinen löytyy. Kulmilla
vaikeaa. Sorkka löytyy ja kiinnostaa. Hieno ja varsin energinen suoritus.
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO1
49
Lähtömakaus tutkitaan hyvin ja koira ohjataan jäljelle. Koira aloittaa innokkaan varman tarkan
jäljestyksen edeten 1-osuuden loistavasti 1-kulmalle, joka tarkasti. 1-makaus osoitetaan
mallikkaasti. 2-osuus mennään jälkitarkasti edeten aina 2:lle kulmalle jonka takana jälkinarun
verran käy pikaisen tarkistuksen ja 3:lle osuudelle. 2-makaus osoitetaan riittävästi. 3:lla osuudella
vain lyhyt sivutarkistus ennen kaatoa, josta saa muutama metri ennen ilmavainun ja kaartaa sille.
Sorkkaa jää nuolemaan. Erinomainen jäljestäjä suoriutuu tänään innolla tehtävistään. Ohjataan
maastoon sopivalla vauhdilla.

U ARBETSVILJANS HAVREFLARN FI53661/10 s. 01.08.2010
kasv. Anna Fredriksson, Ruotsi
om. Tiina Lehtinen & Juha Rajala
Kauhava 5.5.2013
Tunkkari Toni
VOI3
21
Viljami tutkii alkumakuun ja lähtö rauhallisesti jäljelle. Työskentely maa- sekä ilmavainuisesti.
Ensimmäisen osuuden alussa pientä etsimistä tuoreiden riistan jälkien takia, mutta lähtee sujuvasti
jäljestykseen. Kaikilla osuuksilla tarkistuslenkkejä. Katkokulma mennään ensin loppuun, mutta
Viljami ottaa heti paluujäljen ja palautetaan jäljelle. Toinen kulma tarkasti. Kolmas kulma lähes
katkokulman toisinta eli Viljami ottaa paluujäljen ja palautetaan jäljelle. Makaukset ei juuri
kiinnostanut ja ne ohitettiin, tosin pientä mielenkiintoa osoitettiin kolmannella makauksella. Kaadon
osoitti ja nappasi sen suuhun.
Ilmajoki 26.5.2013
Nummijärvi Jarmo
VOI1
42
Hyvä ohjattu lähtö. Sopiva vauhtista ilmavainuista jäljestystä kaikilla osuuksilla. 1. osuus sik-saktyylillä pari pidempää sivupistoa jäljen sivussa, makaus merkattiin. Kulma lyhyellä rengastuksella.
Laaja rengastus toisen osuuden alussa, samoin osuuden lopussa. Makaus merkattiin.
Katkokulmalla laajahkoja pyörähdyksiä jäljen takana. Kolmas osuus samoin kuin neljäs osuus
melko hyvin jälkiuralla tapahtuvaa jäljestystä. Viimeinen kulma tarkasti. Kolmas makaus merkattiin,
4. makauksen voisi osoittaa selvemmin. Kaadolle pysähdyttiin.
Ilmajoki 14.7.2013
Rasinpää Jyrki
VOI2
33
Viljami tutkii alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- sekä
ilmavainua. 1. osuus edetään tehden pari tarkistusta jäljen sivuille. 2. osuudella vähemmän
tarkistuksia ja jäljen sivusta lähtee kurppapoikue lentoon, mutta se ei häiritse koiran työskentelyä.
3. osuudella yksi suurempi lenkki jäljen sivuissa, 4. osuudella laaja kaarros jäljen sivussa.
Makauksista merkataan 1., 2., ja 4. vain 3. ohitetaan. 1. kulma pienellä tarkistuksella, 2. kulma,
joka on katko jää selvittämättä, tuomitaan hukka. 3. Kulma ylitetään kaartaen kauas seuraavalle

osuudelle. Suoraan kaadolle, jota jää tutkimaan. Paljon tapahtumia omaava jäljestys, jossa tavoite
saavutettiin.
Kauhava 28.7.2013
Juntunen Piia
VOI3
20
Rauhallinen ohjattu lähtö. Koira jäljestää maa- ja ilmavainulla kaikki osuudet. Ensimmäisellä
osuudella laajoja sivulenkkejä jäljen sisäpuolelle. Tulee kulmalle, jossa katko sivusta ja oikaisee
toiselle osuudelle. Toisella osuudella tarkistukset jatkuu ja harhautuu kauas, josta ottaa lopulta
paluujäljen, josta hukka. Toisella kulmalla poistuu väärään suuntaan ja lopettaa työskentelyn, siitä
toinen hukka. Kolmas kulma laajalla lenkillä. Makauksista merkkaa kaksi loput kaksi menee sivusta
ohi. Kaadon löytää ja sen osoittaa
Mäntsälä 04.08.2013
Tuovi Henttu
VOI1
47
Rauhoitettu, ohjattu lähtö. Alkumakuu näytetään. Viljami jäljestää maa- ja ilmavainua
hyväksikäyttäen suoraviivaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä reipasta
kävelyvauhtia. Ohjausalueen jälkeen Viljami tekee muutaman tarkistuslenkin ja aloittaa sitten
oikean jälkityön. Eteneminen on alussa hakevaa. Ensimmäisellä makuulla tehdyt tarpeet
rauhoittivat koiraa ja sen jälkeen alkoi erinomainen jälkityö loppuun asti. Makuista ensimmäinen
merkattiin nopeasti, toinen ja neljäs erinomaisesti ja kolmas hyvin. Ensimmäisellä kulmalla, jolla
katko, koira meni verityksen loppuun ja sen jälkeen pikkulenkillä ja jalanjälkiin tukeutuen nopeasti
jatkoon, muut kulmat makuulenkillä. Kaadon otti kaukaa ilmavainulla ja tuli laajalla kaarroksella ja
varmasti sille. Kaato kiinnosti. Hienoa jälkityöskentelyä.
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
44
Koiraa rauhoitetaan ennen alkumakuuta, jonka jälkeen ohjatusti jäljelle. Tästä alkaa sekä maa- että
ilmavainuinen jälkityö, joka etenee aaltoillen veriuran päällä. Joka osuudella tehdään tarkistuksia
jäljen sivulle, välillä melko kaukanakin jäljestä mutta palataan aina itsenäisesti takaisin. 1. kulma,
jolla katko, ensin veretyksen loppuun, sitten rengastamalla uudelle osuudelle. 2. kulma tarkasti, 3.
lenkillä takaa. Makuista 1., 2. ja 4. merkataan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, 3. ohi. Kaadolle
suoraan, sorkan otti suuhunsa.

N ARCTICFOX'S CAROL 22336/04 s. 19.02.2004
kasv. Jarmo Turakainen
om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Salokanto Jari
VOI1
47
Nannan ylvään rauhallinen jäljestäminen oli mukavaa katsella ja helppo seurata. Se taivaltaa
melko helposti asteltavaa maastoa tasaista kävelyvauhtia jäljestyshihnan luikerrellessa melkeinpä
maata pitkin. Suuria houkutuksia ei tule eteen eli riistasta emme saa näköhavaintoja. Pienenä
houkutuksena on kostea oja hetimiten ensimmäisen kulman jälkeen. Katkokulmalla pyöritään ehkä
hivenen ylimääräistä. Ilmavainu pyrkii haarukoimaan verijäljen jatkoa uskollisesti, mutta hetken
jäljestysrytmiin ja -uralle pääseminen kestää. Makuut koira merkkaa uskollisesti opitun kaavan
mukaan eli pysähdys, makuupaikan nuuskinta ja vielä katse ohjaajaan. Koiran onneksi kaato ei
ollut aivan lähellä metsäautotietä, joten sen nenä saattoi rauhassa haarukoida sorkan hajua vielä
kymmenien metrien ohituksen jälkeenkin ja sille palattiin. Sorkka nuoltiin ja nuuskittiin.
Erinomainen jälkikoira, jonka suorituksessa ei suuremmin moitteen sijaa.
Kemiönsaari 29.5.2013
Markku Sällylä
VOI2
39
Rauhallisesti veritetylle jäljelle. Kulkee tarkasti ja miellyttävää vauhtia aivan jäljen päällä. Merkkaa
pysähtymällä kolme ensimmäistä makuuta. Kulmat tarkasti. Katkokulman kulki jäljentekijöiden
jälkiä pitkin. Valitettavasti ohitti viimeisen makuun ja samalla jokin muu metsän eläin alkoi todella
kiinnostaa verijälkeä enemmän ja koira ajautuu liian kauaksi. Hukka. Palautuksen jälkeen löysi
kaadon, josta oli kiinnostunut. Hyvä kokonaissuoritus, mutta tänään lopussa pieni herpaantuminen.

Kauhava 28.7.2013
Juntunen Pia
VOI1
46
Rauhallinen ohjattu lähtö, josta alkaa rauhallista kävelyvauhtia etenevä jäljestys. Kaikki osuudet
aivan jäljen tuntumassa, paitsi 2 osuudella, jossa laaja tarkistus jäljen sivulla. Makauksista
merkkaa 3 ja 1 kävelee yli. 1. kulma hyvin. 2. kulma katko, jonka selvittää jäljentekijöiden jälkiä
apuna käyttäen. 3 kulma pitkäksi, jonka jälkeen palaa takaisinpäin ja seuraava osuus löytyy.
Kaadon löytää ja sen osoittaa. Hieno suoritus raskaassa kelissä.
Muurla 04.08.2013
Kari Grönman
VOI1
49
Huolellinen ohjaus jäljelle, tästä alkaa itsenäinen maavainuinen jälkityö, joka etenee maastoon
sopivaa kävelyvauhtia. Työ on jälkitarkkaa, lukuun ottamatta muutamaa pientä pistoa jäljen sivulle,
joilta palataan itsenäisesti. Koira merkkaa kaikki makuut esimerkillisesti. Ensimmäinen kulma, jolla
katko, ensin veretyksen loppuun ja kaartamalla uudelle osuudelle, muut kulmat jäljen mukaisesti.
Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI1
46
Hyvin nuuhkittu ohjattu lähtö. Muutamalla pienellä tarkistuslenkillä höystetty sujuva jäljestys alusta
loppuun. Käytetään sekä maa- että ilmavainua. Katkokulmalla havaitaan veretyksen loppu ja
jatkoon saapasjälkeä myöten. Toinen ja kolmas kulma tarkasti jäljen mukaan. Ensimmäinen ja
neljäs makaus mennään yli vauhdista napaten. Toinen ja kolmas nuuhkitaan pysähtyen ja katsoen
taakse lupaa kysyen jatkoon. Kaadolle pienellä kaarroksella jota jäädään nuuhkimaan paikalleen.
Hyvässä yhteistyössä tapahtunut suoritus.

U BRUTUS UIT DE BRIELTJE'S 33959/08 s. 19.01.2008
kasv. A. Korse, Hollanti
om. Auli Heldoorn
Outokumpu 19.05.2013
Minna Vornanen
AVO0
0
Hyvä ohjattu rauhallinen lähtö, alkumakaus nuuhkitaan. Hieman alkukreppien jälkeen koira ajautuu
jäljen sivuun, eikä se itse löydä takaisin veriuralle, tuomitaan hukka ja osoitetaan uusi alku. Tämän
jälkeen hienoa jäljestystä ensimmäiselle makaukselle, joka osoitetaan pysähtyen. Kulma lenkillä
takakautta toiselle osuudelle. Toinen osuus laineillen jäljen molemmin puolin. Puolivälin jälkeen
määrätietoinen poistuminen jäljeltä. Hukka ja uusi aloitus. Vähän tämän jälkeen poistutaan jälleen
metsän hajujen viettelemänä pois veriuralta. Tuomari keskeyttää kokeen. Koira osoitti ajoittain
osaavansa hyvin jäljestää, tänään metsän tuoksut veivät kuitenkin voiton.

U CANE ROSSICCIO FEROCE 40196/07 s. 11.07.2007
kasv. Susanna Di Piazza
om. Eerika Korhonen & Janne Tuovila
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Iskanius Mauri
VOI1
44
Hyvä ohjattu lähtö. Kaikki osuudet hyvää ja tarkkaa jäljestystä aivan jäljen päällä. 1. kulma, jossa
katko, suoritetaan tehokkaasti. Hakien 2. kulma takalenkillä. 3. kulma tarkasti. Makauksista 2 yli ja
1 ohi, 1 merkataan kevyesti. Kaadon nuoli ja nuuhki.

N COPPERFOX'S DADDY'S GIRL FI24535/12 s. 04.03.2012
kasv. Riku Rantala
om. Laura & Tommi Uusitalo
Loimaa, Virttaa 26.5.2013
Mamia Mari
AVO0
Hyvä ohjaus jäljelle, mutta heti suuntakreppien jälkeen alkaa pyöriminen, lopulta tuomitaan hukka.
Uusi alku ja nyt pääosin ilmavainulla melko jälkitarkasti, kunnes saa vainun vanhasta
peuransorkasta. Sorkkaa tutkitaan, eikä kehotuksinkaan lähde etenemään. Hukka. Uusi alku
ennen kulmaa, mutta nyt koiraa ei enää jälkityöhön saada innostettua, ja ohjaaja keskeyttää
kokeen. Innokas hyvävainuinen koira, joka kaipaa vielä itsevarmuutta.

U DAMIIKAN LIVIANO 15110/04 s. 06.02.2004
kasv. Päivi Kakko
om. Tiina Lehtinen & Juha Rajala
Kauhava 5.5.2013
Tunkkari Toni
VOI1
46
Elmeri nuuhkaisee alkumakuun ja lähtee itsenäisesti jäljelle. Kaikki osuudet tarkkaa ja
määrätietoista työskentelyä. Ensimmäinen kulma jälkiuraa pitkin. Katkokulma rengastaen ja
seuraava osuus löytyy varmasti. Viimeisellä kulmalla lenkki. Makaukset olisi voinut merkata
pidempään, ensimmäinen ohi, muut nopeasti nuuhkaisten, osittain vauhdista, kolmas selkeästi
pysähtyen. Kaadon osoitti selkeästi pysähtyen nuuhkimaan sorkkaa
Ilmajoki 26.5.2013
Nummijärvi Jarmo
VOI1
40
Elmeri innostuneesti jäljelle. Molempia vainujaan tehokkaasti käyttävä koira. Reipasvauhtisesti
edettiin kaikilla osuuksilla. Kolmella ensimmäisellä osuudella pienen pieniä ja suurempia
rengastarkistuksia jäljen molemmin puolin. 4. osuus tarkasti jälkiuralla. Makauksista 2. osuuden
makaus merkattiin selvästi. Muut makaukset joko yli tai ohi merkkaamatta. Katkokulma selvittiin
rengastuksella, muut kulmat tarkasti. Kaadon omisti pysähtymällä.
Ilmajoki 14.7.2013
Rasinpää Jyrki
VOI1
42
Elmeri haistelee alkumakausta ja lähtee reipasvauhtiseen jäljestykseen maavainua käyttäen. Koko
jälki edetään veritystä seuraten. Makauksista 1. ja 2. ylitetään pysähtymättä. 3. merkataan ja 4.
vain vähän nuuhkaistaan. 1. kulma selvitetään hetken pyörimisen jälkeen, 2. kulma, joka on katko
selviää rengastamalla ja 3. kulma pienellä tarkistuksella. Suoraan sorkalle, jota jää tutkimaan.
Hyvä jäljestys, jota ei edes jäljen sivusta lähtenyt metso häiritse.
Kauhava 28.7.2013
Juntunen Pia
VOI3
24
Innokas lähtö, josta alkaa reipasvauhtinen jäljen päällä etenevä jäljestys. Ensimmäisellä kulmalla
katko, jonka selvittää osin rengastaen osin jäljentekijöiden jälkeä pitkin. Toinen kulma laajalla
lenkillä. Kaikki makaukset löytää, mutta ei niitä selvästi osoita. Kolmannella kulmalla harhautuu
kauas, josta hukka. Heti palautuksen jälkeen harhautuu edellisen hukan suuntaan ja joudutaan
palauttamaan uudelleen. Kaadon löytää, mutta kävelee ohi. Palaa kumminkin sorkan osoittamaan
pienen lenkin jälkeen. Vauhdin pudotus tarkentaisi koiran työskentelyä.
Mäntsälä 04.08.2013
Tuovi Henttu
VOI1
48
Ohjattu, nopea lähtö. Elmeri jäljestää maa- ja ilmavainua hyväksikäyttäen suoraviivaisesti jäljen
päällä tai pientä aaltokuviota tehden jarrutettuna sopivaan vauhtiin. Meno on varmaa koko ajan
haasteellisessa maastossa. Makuista toinen ja kolmas merkitään erinomaisesti, ensimmäinen
ohitetaan sivuitse ja neljäs merkataan nopeasti. Kulmat koira selvittää nopeasti. Ensimmäinen
kulma tarkistuslenkillä, toinen tarkkaan ja kolmas kulma, jolla katko, tehokkaasti lenkittäen uuden
veren alkuun. Kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Hyvä työpari.

Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI1
45
Ohjaajan hyvin näyttämän lähdön jälkeen innokkaasti liikkeelle. Iloista maa- sekä ilmavainuista
jäljestystä alusta loppuun. Ensimmäisellä osuudella intoa riittää tarkistuslenkkeihinkin.
Ensimmäinen kulma, missä katko yhdellä laajalla lenkillä vaivatta jatkoon. Toinen kulma takakautta
pikkulenkillä ja kolmas kulma tarkasti. Ensimmäinen makuu ohi, toisella pysähdytään pikaisesti ja
nuuhkitaan. Kolmas makuu ilmeisesti ohi. Neljäs makuu merkataan. Kaadolle suoraan, jota
nuuhkitaan kiinnostuneesti. Mallikelpoinen suoritus veteraanilta. Hyvässä yhteistyössä tehty
suoritus.
Askola 08.09.2013
Marko Saarni
VOI1
42
Koira rauhoitetaan jäljelle ja alkaa ripeä jälkityö. Suorat osuudet hienosti aivan jälkiuralla.
Katkokulmalla laaja kaarros, lopulta tukeutuu jäljentekijän jalanjälkiin. Myös toinen kulma pienellä
lenkillä ja viimeinen tarkasti. Kaato löytyy vaivattomasti ilmavainulla, ja kiinnostaa. Makaukset eivät
tänään juuri kiinnosta, vaan kaikki ylitetään. Tämä pudottaa muuten erinomaisen suorituksen
pisteitä.

Kuopio 10.8.2013
Tuija Räsänen
AVO0
0
Rauhallinen ohjattu lähtö. Konsta jäljestää maavainuisesti. Edetään pieni matka. Ohjauskreppien
jälkeen Konsta löytää mielenkiintoisemmat jäljet ajautuen hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki ja
Konsta pyrkii palaamaan samaan paikkaan. II hukka. Osoitetaan taas puhdas jälki ja nyt Konsta
jäljestää pienen matkan mallikkaasti, kunnes hajut jälleen viekoittavat hukkaan ja tuomari
keskeyttää kokeen. Lisäharjoittelu tuo varmuutta jäljestykseen.

N EVESSIN TÄHKÄPÄÄ FI50857/10 s. 10.08.2010
kasv. Kati Häyrinen
om. Anni Laukka & Miikka Ruusunen
Mäntsälä 04.08.2013
Tuire Lindfors
AVO0
0
Koira tutkii huolella alkumakauksen syöden samalla veristä turvetta. Koira aloittaa sähäkästi ja
ajautuu hukkaan aivan alussa. Osoitetaan verijälki koiralle uudelleen, melkein heti pikkutien ylitys
tuottaa päänvaivaa ja koira ei hae verijälkeä vaan jää tutkimaan tien reunoja. Yritetään vielä kerran
mutta koiran jäljestys ei kunnolla käynnisty ja koe keskeytetään. Mennään jälki loppuun
harjoitellen.

U EVESSIN TÄYSIKUU FI50852/10 s. 10.08.2010
kasv. Kati Häyrinen
om. Kati & Veli-Matti Häyrinen
Maaninka 18.05.2013
Kati Huovila
AVO3
25
Tarkasti haisteltu alkumakaus, ohjattu valjaista kiinni pitäen. Maa- ja ilmavainulla etenevä Tane
etenee aaltoillen, pääasiassa siksakilla kulkien paljon jäljen sivussa. 1- ja 2-osuudet tarkasti. 1.
kulmamakaus haistellen, kulma pitkäksi ja kaukaa kaartaen lenkillä 2-osuudelle mistä yli ja lenkki
toiselta puolelta jälkeä takaisin verijäljelle. 2. kulmamakaus tarkasti, kulma pitkäksi ja kehotuksin
ulkokautta kivikkoisessa rinteessä 3-osuuden ulkopuolelle jatkaen, hukka. Ojien ylityksessä
riistanjäljet kiinnostaa, hukka. Loppuosuus tarkasti. Kaatoa jäi haistelemaan. Nuori Tane tarvitsee
vielä harjoitusta kulmille.
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Ahti Mikko
AVO1
49
Alkumakauksen saavuttaessa lähtee jäljeltä kanalintuparvi lentoon. Tanelle näytetään alkumakaus,

jota koira tutkii tarkkaan. Ohjausmatkalla koiran ohjaajan kokemus ja ammattitaito näkyvät koiran
ottaessa ilmavainua kanalinnuista, jolloin ohjaaja rauhallisesti palauttaa koiran mielenkiinnon
jälkityöhön. Tane teki myös ammattimiehen suorituksen, edeten sopivaa vauhtia jälkitarkasti,
tehden vain muutaman lyhyen tarkistuspiston veriuran sivuille. Kumpikin kulma ok, makaus hyvin
merkaten, toisella kulmalla vielä koipea nostamalla varmistaen. Kaatoa lähestyttäessä saa
ilmavainun sorkasta, jolloin ajautuu ensin kaadon taakse, josta ohjaajan oikea-aikaisen kehotuksen
tukemana kiertää takaisin sorkalle, jota jää nuolemaan. Erinomainen jäljestyssuoritus jälkiliinan
kummassakin päässä!
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO0
Lähtömakaus tutkitaan ja koira etenee ohjattuna jäljelle. Heti 1-osuuden alussa käy nopeasti
oikealle tarkistuksen ja siitä jatkaa hyvin. Osuuden puolivälissä edetään pois vasemmalle jäljestä,
josta ohjaajan usean kehotuksen jälkeen saadaan kaartamaan takaisin päin. Koira etenee
kuitenkin veriuran ylitse aina 1-hukkaan. Osoitetaan uusi alku, jota edetään hyvin jäljen molemmin
puolin tarkastellen aina 1-kulman läheisyyteen. Koira ohittaa vasemmalta kulman ja makauksen
edeten siitä 2-hukkaan. Osoitetaan uusi alku 2:lle osuudelle, jota etenee välillä jäljen vasemmalla
ja sitten oikealla tuulen mukaan, kunnes taas kaartaa jäljeltä oikealle suoraviivaisesti, niin silloin
ohjaaja keskeyttää tänään koiran kokeen. Tane osoittaa kuitenkin kykyjä jäljestykseen. Ei kun
harjoitusta lisää.
Kuhmo 01.09.2013
Kati Huovila
AVO1
48
Tane haistelee tarkasti alkumakauksen ja ohjaten jäljelle. 1-osuuden kulkee jäljen sivussa tuulen
vaikutuksesta. Kulmamakaus tarkasti. 2. osuus suolla, kulmamakaus tarkasti. 3-osuuden
alkupuolella Tane kulkee jäljen ulkopuolella tuulen vaikutuksesta, ohjaajan kehottaessa koiraa ja
saaden Tanen takaisin jälkiuralle. Opas kertoi teeripoikueen olleen eilen ko. kohdassa. Ilmavainulla
sorkan vierestä sen taakse ja kehotuksin haistelemaan sorkkaa takakautta. Vauhtia vielä
hiljemmäksi.

N FOXGROVE'S NAUGHTY RED ADDICT FI47195/09 s. 10.03.2009
kasv. Diane & Sue & Kish Loiseau, Kanada
om. Annina Nurmikivi
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Salokanto Jari
VOI0
Naatti-tollerin lähtöä häiritsi melko lailla juuri lähtöopastuksen aikana lähietäisyydeltä lentoon
lähtenyt metso. Se tuntui vaivaavan niin paljon, että pidensimme alkukrepitystä. Lopulta
mielenkiinto saatiin kiinnittymään jälkiuraan. Koiralla on selkeä ja virkeä mielenkiinto verijälkeen,
mutta hätäilevän tyylisenä varmistelijana sen jälkitapaan kuuluu ympäristön varmistus. Eteneminen
on silloin hyvin poukkoilevaa eikä kovin vakuuttavaa. Katkokulman koira haparoi läpi
menestyksekkäästi, mutta ehkä jopa hieman onnekkaasti. Ensimmäisen ja viimeisen makuun koira
ilmaisee kevyesti, hidastaen ja maata nuuhkien. Toisella makuulla vain nopea makuun toteaminen
ja kolmannella ohi. Kolmannella osuudella koiran pyörimiset jälkiuran ympärillä lisääntyvät ja
kasvavat. Osuuden loppupuolella ne johtavat peräkkäisiin hukkiin, jälkimmäinen kulmalla. Hieman
myöhemmin ohjaaja kyllästyy koiran harhailuun ja keskyttää kokeen. Lupaava jälkikoira, jolla on
vielä lieviä keskittymisvaikeuksia.
Sastamala, Illon ymp. 26.5.2013
Rantanen Sanna
VOI1
44
Naatille yritetään osoittaa alkumakausta, mutta Naatilla on sen verran kiire, ettei se juuri malta sitä
tutkia. Ohjattuna matkaan. Jälkeä edetään maastoon sopivaa kävelyvauhtia, välillä jälkitarkasti,
mutta avoimessa maastossa myös paljon ilmavainulla aaltoillen, välillä aika leveästikin. Kaksi
ensimmäistä osuutta hyvin, ainoa pisto juomaan ja kastautumaan jäljen sivuun. Kolmas osuus
avoimella kalliolla teettä enemmän työtä ja pyörähtelyjä. Yhdellä matka jatkuu kehotuksesta,

muuten itsenäisesti. Neljäs osus jälleen hyvin. Kulmista 1. laajahkolla renkaalla, 2. kulman katko
hakien ja osin tekijöiden jälkiä hyödyntäen. 3. kulma taustantarkistuksella. Makauksille Naatti
hakeutuu hyvin, vaikka välillä onkin aaltoillessaan jäljen sivussa. Kolme merkkaa, toisella vain
hidastaa. Kaadolle jälkeä pitkin, riemastuu sorkan löytämisestä. Hyvä suoritus, joka paranee
entisestään, kun osa lenkeistä suoristuu.
Liesjärvi, Tammela 9.6.2013
Salokanto Jari
VOI0
Naatti lähtee selvästi naatiskellen sekä reipaasti että tehtäväänsä heti alusta asti kiinnittyneenä
joskin hieman huolestuttavasti liikkeelle sikäli, että heti alussa koira pyrkii sivuttaispistoin
tarkistamaan löytyisikö sieltä mitään kiinnostavampaa. Osuuden puolivälissä poikettiin jo
pitemmäksi aikaa jäljen vasemmalle sivulle. Tarkistuskierroksessa oli jo selvästi hälyttävät merkit
siitä, että metsästys lähtee päälle hyvin pienestä houkutuksesta. Kierrellen ja kaarrellen koiran
ilmavainu vielä toi - aavistuksen vastentahtoisesti - takaisin verijäljelle. Pistoja tehden päästiin
katkokulmalle, jossa koira puursi erittäin pitkään. Se etsi omaksi onnettomuudekseen verijäljen
uutta päätä aivan väärältä puolelta eikä ollut millään uskoa, että verijäljelle pääsisimme helposti
kun vilkaisisimme uran toista puolta. Pitkän ja sinnikkään haeskelun jälkeen nenä löysi oikean
tuulen suunnan ja sitä kautta ohjasi katkon loppuun. Toinen osuus oli sitten koiran turmio ainakin
tämän jäljestyssuorituksen osalta. Heti heikohkosti sujuneen katkon suorituksen jälkeen koira löysi
houkuttavat riistan jäljet eikä sitä pidätellyt mikään, vaan matka jatkui riistapolkua pitkin niin pitkälle
kuin ohjaajaa pyydettiin näyttämään koiralle verijälki. Eikä mennyt tämän jälkeen kuin muutama
kymmenen metriä, niin koira jäljesti itsensä nuoren linnunpoikasparven keskelle ja siihen loppui
aktiivinen verijäljestys. Ohjaaja keskeytti kokeen todettuaan koiran mielenkiinnon verijälkeen
hävinneen vilkkaiden linnun penikoiden myötä ympäri metsää. Parhaimmillaan erittäin vilkkaasti
jäljestävä koira, jonka kirsu tekee lahjakkaasti työtä ja ilmavainu vie jäljestämisporukkaa vinhaa
kävelyvauhtia läpi risujen ja leimikoiden. Mutta riistavaisto on erittäin voimakas ja haittaa uskollista
jäljestämistä vielä suuresti.
Raasepori 16.6.2013
Kielo Kari
VOI1
42
Naatti tutkii lähtömakauksen jatkaen siitä hieman hosuen ohjaajan opastuksia paljon kuuntelematta
jäljelle. Lähtöviitoituksen jälkeen pari suunnan tarkistusta sivuille ja ohjaajan kehotuksen
saattelemana aloittaa jälkiuran päällä aaltoillen hyvin etenevän työskentelyn. Kaikilla osuuksilla
jonkin verran tarkastuslenkkejä ja -pistoja, nämä ovat nopeita eivätkä sinänsä haittaa etenevyyttä
mutta yhdessä aaltoilevan työskentelytavan kanssa vaikuttavat hieman jäljestämisvarmuuteen.
Ensimmäisen osuuden puolivälissä riistanjäljet pyörittävät koiraa hetken, selviää kuitenkin
omatoimisesti eteenpäin. Ensimmäisellä kulmalla olevaa katkoa selvittää usealla laajenevalla
rengastuksella melko pitkään löytäen lopulta kuitenkin varmasti uuden osuuden alkuun. Toinen
kulma jäljen mukaisesti ja kolmannella kulmalla suurehko lenkki ulkokautta, makauksista osoittaa
pysähtymällä kolme. Kaadolle tulee jäljen päällä, pysähtyy ja tutkii sorkan sekä varmistaa että jälki
ei jatku ja jää kaadolle. Erinomainen suoritus hyvin yhteen toimivalta parilta.
Tammela 2.7.2013
Ahti Mikko
VOI0
Hyvä, ohjattu lähtö. Naatti jäljestää ensimmäisen osuuden hyvin, tehden vain muutaman pienen
tarkastuslenkin, mutta makaus käveltiin yli. Ensimmäisellä kulmalla ollut katko selvitetään yhdellä
lenkillä. Toisen osuuden alkupuoli hyvin, mutta puolivälissä ollut makaus taas ylitettiin sille
pysähtymättä. Loppuosuudella Naatilla oli suuria haasteita riistan jälkien viedessä koiran
mielenkiinnon pois verijäljeltä. Ohjaajan kehotusten tukemana näiltä tarkistuslenkeiltä kuitenkin
palattiin jälkityöhön. Toinen kulma oikaistiin metrillä. Kolmannen osuuden alussa koiran motivaatio
jäljestykseen oli jo selvästi vähentynyt ja se lähtee määrätietoisesti riistan jälkeä seuraamaan, josta
hukka. Palautuksen jälkeen tullut makaus ohitetaan, jonka jälkeen taas riistapolulle ja ohjaaja
päättää keskeyttää kokeen.

N GROUND CONTROL FOWL HERE I COME FI17203/12
kasv. Iro Kaukonen
om. Sarah Ek & Patrik Cederberg
Kauhajoki 04.08.2013
Hannu Suonto
AVO0
Reippaasti liikkeelle. Ensimmäinen osuus hienoa jäljestystä. Kulma oikaistiin 0,5 m. Heti toisen
osuuden alussa lähdettiin hirvenjäljille ja jälki täytyi osoittaa. Sen jälkeen sekä jäljestettiin että
etsittiin riistajälkeä. Toisen osuuden loppupuolella mentiin taas liian kauas. Palautuksen jälkeen
kulmalle, joka oikaistiin, mutta palattiin tutkimaan makuu. Kolmaskin osuus oli kahden tehtävän
yhdistelmä. N. 30 m ennen kaatoa poistuttiin taas kauas jäljeltä ja mentiin tielle, josta ei ollut
aikomustakaan palata. Koe keskeytettiin.

U HEDERA'S COME UNDONE 20480/05 s. 18.03.2005
kasv. Minna Ahlström
om. Heidi Nevander
Iitti 28.04.2013
Paul Vuori
VOI3
25
Alkumakuun maisteltuaan Casey lähtee jäljelle. Aivan alussa alueella on jotain kiinnostavaa ja
hetken jonkin muun kuin jäljen etsinnän jälkeen tuomitaan hukka. Jälkeä edetään tänään
rauhallisella vauhdilla käyttäen maa- ja ilmavainua. Tarkistuslenkkejä tehdään runsaasti, ne ovat
melko laajoja ja koira palaa niiltä aika haluttomasti jäljelle. Makuista merkitään kolme nuuhkimalla
ja syömällä. Molemmilla kulmilla ylitys ja hakua. Katkokulma selvitetään vaivattomasti. Lopussa
sorkkaa nuuhkitaan ja tuodaan ohjaajalle. Päivän jälkisuoritus oli melko hidas ja haluton vaikka
koira selkeästi tietää jäljen sijainnin.
Kouvola, Kääpälä 2.5.2013
Savolainen-Pulli Satu
VOI1
41
Rauhoitettu ohjattu lähtö. Casey jäljestää rauhallista kävelyvauhtia lähes jäljen päällä. Jokaisella
osuudella kuitenkin harhaillaan jäljen sivussa ja ohjaajalta vaaditaan useita kehotuksia jäljen
aikana, jotta tehtävä pysyy mielessä. Kaikki makaukset merkataan hyvin pysähtyen. Kulmat
ratkeavat laajoilla lenkeillä kuten 1. kulmalla oleva katkokin. Kaadolle tullaan suoraan ja sille
jäädään. Kuuma, helle sää näkyy koiran suorituksessa ja siten myös pisteissä.
Iitti 12.05.2013
Jarno Hynninen
VOI1
41
Rauhoitettu ja ohjattu alku, ja makuun huolellinen tutkiminen. Vauhti rauhallinen, käytössä vainu
maasta ja ilmasta. Osuudet jäljellä, varsinkin kolmas, mutta runsaat suunnantarkastukset
haittasivat etenevyyttä. Kulmat selvisivät rengastuksin, makauksista osoitettiin kolme selvästi, yksi
ylitettiin. Sorkka löytyi sivusta ja nuuhkittiin. Jäljestys ei tänään kiinnostanut 100%:sti, mikä näkyi
työskentelyn tehokkuudessa.
Kouvola, Kääpälä 2.6.2013
Savolainen-Pulli Satu
VOI1
41
Rauhoitettu ohjattu lähtö. Casey jäljestää rauhallista kävelyvauhtia lähes jäljen päällä. Jokaisella
osuudella kuitenkin harhaillaan jäljen sivussa ja ohjaajalta vaaditaan useita kehotuksia jäljen
aikana, jotta tehtävä pysyy mielessä. Kaikki makaukset merkataan hyvin pysähtyen. Kulmat
ratkeavat laajoilla lenkeillä kuten 1. kulmalla oleva katkokin. Kaadolle tullaan suoraan ja sille
jäädään. Kuuma helle sää näkyy koiran suorituksessa ja siten myös pisteissä.
Luumäki 30.6.2013
Kukkola Asko
VOI1
42
Koesuoritukseen valmistaudutaan rauhoittamalla koira istumaan lähdön tuntumaan. Casey meinaa
karata lähdölle, mutta ohjaaja pysäyttää aikeen. Hetken kuluttua mennään aivan lähdön eteen,
jälleen istumaan. Caseyn tehdessä katsekontaktin ohjaajaan, saa luvan tutkia lähtömakausta, mikä
osoitetaan erittäin hyvin. Tänään etenevyys jäljellä on sopivan reipasta ja molempia
vainuamistapoja käyttäen edetään jälkeä. Ensimmäinen osuus upeaa jäljestystä kulmalle, missä

myös katkos. Ensin tutkitaan kulman tausta ja nopeasti rengastaen löydetään toinen osuus, mitä
edetään hyvin yhdellä lenkillä kulmalle. Kulma tarkistetaan. Kolmas osuus hienoa jäljestystä
kulmalle, mikä tarkasti ottaen. Neljännen osuuden alkupuolella koiran olemus muuttuu ja
etenemisnopeus hidastuu. Koiran pysähtyessä jäljen vierestä lähtee useampi metsäkanalintu, joka
aikaansaa jäljestyshalun herpaantumisen. Koiran pyrkiessä lintujen perään ohjaajan vahva
kehotus auttaa. Ja jotta jäljestys ei tänään olisi liian helppoa, Caseystä näkee, että korvien välissä
käydään totaalista henkien taistoa ja kuin ihmeen kaupalla koira saa itsensä kasattua niin, että
pystyy jatkamaan jäljestystä kaadolle asti. Kaadon ottaa suuhun. Tänään makauksista osoittaa
ensimmäisen ja toisen, kolmannen ylittää ja neljännen osoittaa erittäin hyvin. Tänään upean
jäljestyksen pisteellisesti sotkee kolmenkymmenen metrin matkalla tapahtunut lintuepisodi.
Kouvola, Anttila 7.7.2013
Kähkönen Leena
VOI1
41
Koira pysäytetään ennen lähtömakuuta, kehuen tutkitaan lähtömakaus ja ohjaten suuntakrepille. 1.
osuus tarkistuspistoilla höystettynä, 1. makaus hyvin merkaten. 1. kulma venyy pitkäksi ulkokautta.
2. osuus tarkempaa, makaus osoitetaan hyvin. 2:lla kulmalla oleva katko "venähtää" liian kauas ja
hakemisen löydetään 3 lle osuudelle. 3. ja 4. osuus hyvää jäljestystä. 3. osuuden makaus
ositetaan. 4. ohi. Viimeinen kulma hyvin. Kaato kiinnostaa ja jäljestys päättyy. Hyvävauhtinen
koirakko, jolla tänään vaikutti olevan paras terä "vakan alla".
Iitti, Marjokangas 24.7.2013
Pekkarinen Aila
VOI1
48
Hieno lähtöohjaus. Koira istutetaan lähtömakaukselle ja orientoidaan tehtävään. Siitä rauhallisesti
maa- ja osin ilmavainuiseen jäljestykseen. 1. kulmalla istutaan hetkeksi miettimään, mutta palaa
tehtävään hetken tuumailtuaan. 2. osuus kuten ensimmäinen ja kulma jäljen mukaan. 3. osuus ja
kulma, jossa katko selvittää toisen puolen tarkistuksella ja kylmää harkintaa käyttäen suoraan
veretyksen alkuun. 4. osuus hyvää jäljestystä aina sorkalle, jonka tutkii ja tuo pyynnöstä ohjaajalle.
Kaikki makuut merkataan erinomaisesti. Hieno jälkipari, jolla tänään vain yksi tuumailutauko
hieman häiritsi hienoa suoritusta.
Iitti 11.08.2013
Marita Gagneur
VOI1
46
Rauhoitettu lähtö. Casey starttaa syömällä lähtömakauksen. Jäljestys on maa- ja ilmavainuista,
hyvävauhtista työskentelyä. 1. makaus nuuhkitaan. Katkokulma selvitetään hyvin. 2. makaus
nuuhkaistaan nopeasti. Ennen toista kulmaa pyöritään hieman ja samalla kulma kaarretaan
ulkokautta seuraavalle osuudelle. 3. makaus nuuhkitaan ja syödään. Ennen viimeistä kulmaa
harhaudutaan sivuun jäljestä. Casey hieman miettii jatkotoimenpiteitä ja päättää kehotuksin palata
jäljelle. Kulma hyvin. 4. makaus nuuhkitaan ja jatketaan reippaasti kaadolle, jonka nuuhki. Hieman
Caseyn tarkkuuttaa verottivat tuoreet sorkanjäljet ja jätökset.
Kouvola 25.08.2013
Sanna Rantanen
VOI2
38
Casey rauhoitetaan alkumakauksen tuntumaan, jossa se katseella kysyy luvan lähteä päivän
työtehtävään. Jäljestys alkaa varman suoraviivaisena, miellyttävää kävelyvauhtia edeten. Kaikki
osuudet hyvin, vain kaksi mainittavaa pikkupyörähdystä. Casey merkkaa kaikki makaukset
selkeästi, viimeistä syökin. Ensimmäisellä kulmalla olleella katkolla verettömältä osuudelta läpi
kulman taa. Rengastukset suuntautuvat sinnikkäästi vasemmalle, vain pieni pyörähdys oikealle,
sitten taas vasemmalla kaarrellen. Lopulta Casey luovuttaa eikä kehotuskaan auta. Todetaan
hukka. Toinen kulma ensin täpärästi oikaisten, palaa ottamaan kulman tarkasti. Kolmannella
kulmalla nopea suunnantarkistus. Kaadolle suoraan, jää nyppimään sorkkaa. Hyvin varmanoloinen
jäljestäjä, jolle jostain syystä katko ei auennut tänään.
Hamina 01.09.2013
Jarno Hynninen
VOI1
49
Casey rauhoitetaan jäljestystyöhön. Rauhallisesti, mutta hyvin verijäljellä edeten matkaan.
Osuudet mennään todella tarkasti jäljellä. 3 pientä suunnantarkastusta ovat ainoat muutaman
metrin poikkeamat jäljeltä. Kulmat selviävät pienillä kaarroilla, katko jäljentekijän jälkiä pitkin.

Makaukset osoitetaan perusteellisesti. Sorkka löytyy suoraan, otetaan haltuun. Ihanteellinen
suoritus.
Surkee, Korpilahti 21.09.2013
Rauno Koskinen
VOI1
48
Koira rauhoitetaan ja sille osoitetaan lähtömakaus, siitä ohjattuna jälkityöhön. Maa- sekä
ilmavainuinen jälkityö etenee sopivaa vauhtia. Koko matkan aikana koira poikkeaa jälkiuralta vain
kolme kertaa, näistä yksi on laajahko tarkistuslenkki hirvenjäljelle. Makaukset koira merkkaa kaikki.
Ensimmäinen kulma, jolla katko ensin rengastaen ja sitten ihmisjälkiä jatkoon. Toinen kulma
tarkasti ja kolmas kulma pienellä kaarroksella. Kaadolle suoraan, se kiinnosti.
Surkee, Korpilahti 22.09.2013
Lea Foudilainen
VOI1
48
Lähtömakaus tutkitaan tarkoin. Tästä saatettuna mukavavauhtiseen jälkityöhön. Osuudet sujuvaa,
tarkkaa työtä. Ainoastaan pari, kolme tarkistusta jäljen sivuun, nekin kovin pieniä. Ensimmäinen
kulma täysin suoraviivaisesti, kolmas kulma hieman yli. Täällä koira pyörähtää sammalikossa
hetken ja jatkaa pikaisesti jäljelle. Katkokulma selviää rengastaen. Makaukset merkataan
huolellisesti kaikki. Kaadolle suoraan ja sorkka kiinnosta kovasti. Hienoa, itsenäistä työtä.

U HEDERA'S GO FOR IT 36675/06 s. 25.06.2006
kasv. Minna Ahlström
om. Marja Asikainen
tammela 2.7.2013
Grönman Kari
VOI1
46
Ohjaaja tutkii alkumakuun, jonka jälkeen koira loikkaa alkumakuulla, josta ohjatusti jäljelle. Koira
aloittaa maastoon sopivaa vauhtia etenevän sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön. Jäljestys on
jälkitarkkaa lukuun ottamatta paria pientä pistoa jäljen sivuille. Ensimmäinen kulma, jolla katko,
ensin veretyksen loppuun, sitten kaartamalla uudelle osuudelle, toinen kulma jäljen mukaisesti,
kolmas oikaisten. Makuista ensimmäinen, toinen ja kolmas merkataan pysähtymällä, neljäs ohi.
Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli
Muurla 04.08.2013
Virpi Solla
VOI1
44
Reetu tutkii alkumakauksen ja aloittaa ilma- ja maavainua käyttäen jäljestyksen. Ensimmäisellä
osuudella muutama tarkastuspisto jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma (katkokulma), ensin melko
kauas veretyksen lopusta, ja palaa sitten jäljentekijöiden jälkiä seuraavalle osuudelle, josta pisto
jäljen sivuun melkein heti osuuden alussa. Toisen kulman lenkittää muutamaan kertaan, kolmas
kulma pienellä lenkillä. Kaikki makaukset osoittaa pysähtymällä. Neljännen osuuden lopussa
lähtee n. 60 metrin päähän jäljestä, mutta palaa muutamin kehotuksin, tulee kaadolle takakautta
kiertäen ja jää sitä nuolemaan. Reetu tekee muutamia isohkoja lenkkejä, pistoja, joka vaikuttaa
etenevyyteen ja se tarvitsee muutamia kehotuksia ohjaajaltaan jatkaakseen, mutta hyvä suoritus
lämpimällä säällä.
Loimaa 25.08.2013
Marko Saarni
VOI2
31
Koira kutsutaan alkumakuulle, joka sitten revitään palasiksi. Edetään hienosti jäljellä, aina
katkokulmalle asti. Hienosti rengastaen uudelle osuudelle ja taas hyvin aina kulmalle asti. Ensin yli
ja sitten ilmavainulla uusi suunta. 3. osuus loivaa sik-sak-kuviota aivan jälkiuralla, kulma todella
tarkasti. Viimeinen osuus hienosti aina kaadolle asti, mutta sitten ohitetaan kaato ilmavainulla ja ei
löydä takaisin. Palautuksen jälkeen kaato löytyy ja kiinnostaa. Makuista 2 hyvin, mutta 2 ohittaa.
Hienoa yhteistyötä. Ohjaaja luottaa koiraansa esimerkillisesti.
Oripää 08.09.2013
Kari Grönman
VOI1
42
Ohjaaja tutkii alkumakuun ja kutsuu koiran makuulle. Tästä alkaa mukavaa vauhtia etenevä sekä
maa- että ilmavainuinen jälkityö. Edetään veriuralla lukuun ottamatta paria pientä pistoa jäljen
sivulle. Ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun sitten kaartamalla ja lopuksi

saappaanjälkiin tukeutumalla uudelle osuudelle, toinen kulma oikaistaan, kolmas lenkillä takaa.
Makuista 3. ja 4. merkataan erinomaisesti pysähtymällä ja nuuhkimalla, 1. ja 2. yli. Kaadolle
suoraan, sorkan otti suuhunsa. Hyvä suoritus narun molemmissa päissä.

N HEDERA'S THINK TWICE FI13312/09 s. 21.07.2008
kasv. Minna Ahlström
om. Kiira Vuoristo & Olli Pernu
Tammela 2.7.2013
Koski Antti
VOI2
30
Hyvin ohjattu lähtö. Jäljelle syöksytään vauhdikkaasti, alussa vauhtia olisi voinut jarruttaa hieman
enemmän. Koira tekee kahdella ensimmäisellä osuudella useita koukkuja jäljen sivuille ja tutkii
hajuja maasta. Loppua kohti vauhti ja jälkitarkkuus paranivat. Kaikki makaukset löydettiin, mutta
niitä ei osoitettu selvästi, vaan kuljettiin vauhdista yli. Ensimmäistä kulmaa selvitetään pitkään
useita tarkistuslenkkejä tehden. Katkokulma selviää kulkemalla veritys loppuun ja sieltä hyvin
laajalla kaarrolla uuteen suuntaan. Viimeisellä kulmalla myös useita lenkkejä. Kaadolle sivusta,
nostaa sorkan. Tänään kulmien selvitykset ja tarkistuslenkit veivät paljon aikaa ja jäljestykseen
säädetty aikaraja ylitettiin. Tämä laskee palkintosijaa. Lisäharjoituksin ja vauhtia hidastamalla
tulokset paranevat.

N HULIVILIN GOOD LUCK CHARM 14860/03 s. 28.01.2003
kasv. Kirsi Mantilo
om. Niina Roivainen
Orimattila 04.08.2013
Karla Sohlman
VOI1
42
Sira tutkii lähtömakauksen hyvin ja se saatetaan työtehtävään rauhallisesti. Alkaa reipasvauhtinen
jälkityö jossa käytetään pääosin maavainua. Kaikki osuudet Sira kulkee jälkitarkasti tehden vain
viimeisellä osuudella yhden rengastuksen jäljen ulkopuolelle. Ensimmäinen kulma jolla katko
veretyksen loppuun ja sieltä kaarroksella uuden osuuden alkuun. Toinen kulma pienellä
taustantarkistuksella. Kolmas kulma tarkasti. Makauksista ensimmäinen, toinen ja kolmas vauhtia
hidastamatta yli, ei noteeraa. Neljännellä hieman hiljennetään ja nuuhkaistaan. Kaadolle tullaan ja
se kiinnostaa, sekä sitä esitellään metsäseurueelle. Ihana veteraanijäljestäjä joka selvästi nautti
jäljestystehtävästään ja selvitti sille annetun homman helposti. Tänään pisteitä pudottaa muuten
niin mainiosta työtehtävästä makauksien merkkaamattomuus. Hyvä Sira!

N HULIVILIN NO CAN DO 16023/08 s. 02.02.2008
kasv. Kirsi Mantilo
om. Tero & Jenni Näätsaari
Rovaniemi 08.09.2013
Jouni Simonen
AVO1
46
Rauhallinen ohjattu lähtö. Nora lähtee jäljestämään rauhallisesti maavainua hyväksikäyttäen. 1.
osuus edetään hitaasti jäljen päällä lähes kulmalle asti, jolloin Nora tekee laajahkon tarkistuslenkin,
mutta palaa jäljelle ja osoittaa makuun. Toiselle osuudelle lähdettäessä vauhti nopeutuu, mutta
tarkkuus säilyy. Kaksi viimeistä osuutta suoraviivaisesti jäljen päällä makaus hyvin merkaten.
Sorkalle Nora tulee suoraan ja osoittaa siihen kiinnostusta. Erinomainen suoritus.

N HULIVILIN TAKE STEPS 26827/08 s. 02.04.2008
kasv. Kirsi Mantilo
om. Sari Haikarainen
Mikkeli 19.05.2013
Kari Muje
VOI2
33
Huolellisesti ohjattu lähtö. Emma reippaasti maa- ja ilmavainua vaihdellen matkaan. 1. osuudella
reilu lenkki sivulle, katko hyvin veren loppu ja alku merkiten, osin ihmisjälkiä. 2. osuus tarkasti. 2.
kulmalla riistajäljet teettävät pari rengastusta, josta lopulta paluujäljelle hukkaan. Palautus, ja
loppujälki tarkasti, pari ripeää riistatarkastusta. Makuista 1. ohi, 2. ja 3. hätäisesti merkaten ja 4.
hyvin merkaten. Lopussa liikennehäiriöitä joista huolimatta kaato haltuun paikalle jääden. Hyvää
yhteistyötä koirakolta.
Mikkeli 26.05.2013
Ulla Rämö-Kiri
VOI3
25
Lähtö innokas, lähtömakaus merkataan ja Emma aloittaa sopivavauhtisen pääosin ilmavainulla
työskentelyn tuulesta johtuen ajoittain hieman jäljen sivussa aina 3. osuuden lopulle, josta ajautuu
sivuun aina hukkaan asti kulman takana. Palautuksen jälkeen hieman hosuva jäljestys johtaa 2.
hukkaan, jossa myös hirvenjäljet aiheuttaa pyörimistä. Palautuksen jälkeen ojien kautta kaadolle,
jonka nuuhki ja nuoli. Kulmista 1. tarkistuslenkillä, 2. jossa katkos, veretyksen loppuun ja
kaarroksella seuraavalle osuudelle, 3. kulma jäi löytämättä. 1. makaus pysähtyen, 2. ja 4.
nuuhkaisten ja 3. yli. 3 osuutta hyvää jäljestystä ja viimeisellä tuli vaikeudet.
Mikkeli 18.08.2013
Heikki Pirhonen
VOI0
0
Emma tutkii lähtömakauksen ja se ohjataan hyvin jäljelle. Heti alkumetreillä se tekee muutaman
nopean piston jäljen sivuun. Ensimmäinen makaus yli, jonka jälkeen vasemmalle puolelle ojaan ja
joudutaan palauttamaan. Loppuosa osuudesta hyvin kulmalle, joka on katkokulma. Ei löydä uutta
osuutta ja jälleen joudutaan palauttamaan. Toisen osuuden makaus pysähdytään hyvin
osoittamaan. Heti tämän jälkeen jäljen vieressä kulkevaan ojaan. Sinne loppuu Emman
eteneminen. Jäljelle ei lähdetty lukuisista kehotuksista huolimatta ja koe keskeytettiin. Harjoitellen
jälki loppuun kaadolle, sorkka kiinnosti. Tänään ei Emmalle työ maistunut.

N HUMMELVIKSGÅRDENS GRIMHILDR KIIRA 50020/08 s. 10.07.2008
kasv. Carina Sundberg, Ruotsi
om. Anna Nikkilä
Pudasjärvi 22.6.2013
Seppo Venäläinen
VOI2
36
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjatusti jäljelle. Kiira jäljestää 1-osuuden tarkasti, jäljen päältä lähtevä
metsäkanalintu osoitetaan, mutta kehotuksella matka jatkuu, 1-makaus edestä ohi, mutta palaa
osoittamaan sen. 1-kulma, jolla katko, ei tänään selviä, siitä hukka. 2. osuuden alku hyvin, 2.
makaus merkataan pysähtymällä, loppuosuus parilla tarkastuslenkillä, 2. kulma lenkillä. 3. osuuden
alussa pieni tarkastuslenkki, loppuosuus hyvin. 3. makauksen rengastaa ja merkkaa sen
pysähtymällä ja syöden. 3. kulma laajalla lenkillä. 4. osuus hyvin, makaus merkataan
pysähtymällä. Kaadon osoittaa ja jää sille. Hyvä ensikertalainen, joka tarvitsee vielä harj. että
varmuus paranee.
Muhos 7.7.2013
Pirilä Kaarina
VOI0
0
Kiira lähtee alkumakuuta syötyään mukavavauhtiseen jäljestystyöhön. 1. osuuden alussa Kiira
tekee pari poikittaista tarkistusta ja tällaiselta palatessaan lähtee paluujäljelle. 1. hukka. Edetään 1.
osuuden lopulle, jossa lähtee mukavampien hajujen perään, 2. hukka. Palautetaan kulmalle
(katkokulma) ja jäljestää hetken hyvin, mutta lähtee taas pois, 3. hukka ja koe keskeytetään. Lisää
jäljestämisvarmuutta, niin tästä tulee hyvä! Kaikki ominaisuudet on jo olemassa. Makuunkin
tarkasti tosi hyvin.

Siikalatva 4.8.2013
Kemppainen Pasi
VOI1
47
Lähtömakaus syödään tarkkaan ja sen jälkeen ohjattuna jäljelle. Ohjaaja jarruttaa vauhdin
sopivaksi. Jäljestys on pääosin tarkkaa verityksen päällä. Toisen osuuden alussa koira saa
ilmavainulla hajuja jäljen sivulta ja miettii, mihin suuntaan jatketaan. Ohjaajan kehotuksella
jatketaan verijäljen seuraamista. Kaikki makaukset osoitetaan erinomaisesti pysähtyen ja syöden.
Kulmista ensimmäinen ratkaistaan jäljen myötäisesti. Toisen kulman katkolla kuljetaan veritys
loppuun ja siitä vielä vähän eteenpäin. Tällöin koiran edestä karkottuu kanalintuparvi. Ohjaaja
kehottaa koiraa ja tästä palataan etsimään veritystä. Uusi suunta löytyy ilmavainulla hakemalla.
Viimeinen kulma käveltiin pitkästi yli. Kaato löytyy, koira jää haistelemaan sorkkaa. Hieno suoritus
koirakolta paahteisella suolla.

N JADORED'S BEAUTY BEAN 60693/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Sari Talvenheimo
Loimaa, Virttaa 26.5.2013
Saarni Marko
AVO0
0
Koira ohjataan huolellisesti jäljelle mutta ei auta, heti ilmavainulla jäljen sivuun ja tuomitaan hukka.
Palautuksen jälkeen etenee jäljen suuntaisesti ja satunnaisesti myös jälkiuralla. Kulma suoraksi ja
ajautuu taas liian kauas, toinen hukka. Makuu merkataaan mutta kauan ei jälki kiinnosta kun ollaan
taas hukassa ja tuomari keskeyttää kokeen. Harjoitellaan loppuun ja välillä jäljestys sujuu
mallikkaasti ja lopussa kaato löytyy ja kiinnostaa. Koira tekee ajoittain kelvollista jälkityötä, mutta
ikävä kyllä tänään motivaatio ei riitä. Lisää harjoitusta.

U JADORED'S HARLEY BEAN 60697/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Tutta Ojansuu
Kuopio 10.08.2013
Tuija Räisänen
AVO0
0
Rauhallinen ohjattu lähtö. Konsta jäljestää maavainuisesti. Edetään pieni matka. Ohjauskreppien
jälkeen Konsta löytää mielenkiintoisemmat jäljet ajautuen hukkaan. Osoitetaan puhdas jälki ja
Konsta pyrkii palaamaan samaan paikkaan. II hukka. Osoitetaan taas puhdas jälki ja nyt Konsta
jäljestää pienen matkan mallikkaasti, kunnes hajut jälleen viekoittavat hukkaan ja tuomari
keskeyttää kokeen. Lisäharjoittelu tuo varmuutta jäljestykseen.
Jyväskylä, Leppälahti 08.09.2013
Mauri Iskanius
AVO1
40
Hyvä ohjattu lähtö. Ensimmäinen osuus hyvä reipasvauhtista jäljestystä pieniä tarkistuksia tehden.
Ensimmäinen kulma pienellä takalenkillä ja makaus jää merkkaamatta. Toinen osuus siksakaten
jäljen molemmin puolin. Toinen kulma tarkasti. Makaus mennään yli. Kolmas osuus
tarkastuslenkkiä tehden kaadolle, jonka nouti.

U JADORED'S MR BEAN 60694/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Heidi Vuoria
Veikkola 30.05.2013
Jessica Järviniemi
AVO1
46
Hyvin ohjattu lähtö. Heti alkukrepityksen jälkeen Papu tekee tarkistuslenkin jäljen sivulle, mutta
selvittää sen itsenäisesti palaten takaisin jälkiuralle. Papu jäljestää suorat osuudet aaltoilevaa
kuviota tehden. Toisella osuudella, jolla laaja hakkuualue tuottaa Papulle työtä, runsaasti
pyörimistä, mutta ohjaajan kehotuksella selvittää jäljen suunnan. Kaadolle tulee suoraan, jonka

nuuskii ja nostaa. Molemmat makaukset merkkaa selvästi ja kulmat selvittää tarkasti. Hieno,
iloinen jäljestäjä!
Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI1
43
Papu tutkii lähtömakauksen hyvin ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa ripeävauhtinen
jäljestys jossa käytetään pääosin ilmavainua. Kaikki osuudet edetään melko jälkitarkasti, tehden
vain parit pikku pyörähdykset joka osuudella. 1. kulma jolla katko veretyksen lopusta kahdella
rengastuksella jatkoon. 2. kulma taustan tarkistuksella ja 3. kulma tarkasti. Makauksista 1. ja 3. yli,
ei noteerata. 2. ja 4. osoitetaan hyvin. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa ja jäädään sitä ylpeänä
esittelemään. Iloinen VOI-luokan ensikertalainen joka selvästi nauttii jäljestystehtävästään ja selvitti
sille annetun tehtävän helposti. Vauhtia vähän pois niin tarkkuus varmasti lisääntyy. Tänään
pisteitä pudottaa 2 makuun merkkaamattomuus ja vauhdin hurmassa tulleet pyörähdykset matkan
aikana. Hyvä Papu :)

N JADORED'S PARTY BEAN 60691/08 s. 07.11.2008
kasv. Nina Heitto
om. Maija Mäkinen
Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI1
42
Diiva tutkii lähtömakauksen hyvin ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa sopivavauhtinen
jäljestys jossa käytetään maa- ja ilmavainua tilanteen mukaan mikä on paras senhetkiseen
työtapahtumaan. Heti alkukrepityksen jälkeen Diiva "voittaa" melkein lähdölle takaisin
rengastuksella, mutta sen jälkeen alkaa pientä aaltokuviota käyttäen jäljestys koko 1. osuuden.
2:lla osuudella työskentely on muuttunut jälkitarkaksi. Sama hieno työskentely jatkuu 3:lla
osuudella ja siellä tehdään vain yksi laajempi rengastus loppupuolella. 4:s osuus myös hienosti. 1.
kulma jolla katko oikaistaan uudelle osuudelle, ei mennä veretyksen loppuun. 2. kulma pienellä
rengastuksella, 3. kulma tarkasti. Makauksista 1. ja 3. osoitetaan hyvin. 2. ja 4. kävellään päältä yli,
ei noteerata. Kaadolle tullaan hieman sivusta ja se kiinnostaa ja jäädään sitä uteliaana tutkimaan.
Hieno suoritus Diivalta tänään. Pisteitä muuten niin mainiosta työpäivästä tänään pudottaa 2
makuuta ja katkon oikaisu. Koirakon työskentelyä ilo seurata. Hyvä Diiva :)

U JADORED'S ROUGH ROCKET 12689/06 s. 01.01.2006
kasv. Nina Heitto
om. Hannele Komulainen
Juuka 9.6.2013
Nurmiranta Olavi
VOI0
0
Ohjattu lähtö. Puntti käyttää paljon ilmavainua, mikä aiheuttaa kaartelua jäljen molemmin puolin.
Ensimmäisellä kulmalla ilmeisesti riista aiheuttaa pyöritystä ja toisen osuuden alussa tuomitaan
hukka. Hyvä toinen osuus, mutta katkokulma ohitetaan reilusti, mutta palaa kulmalle ja lopettaa
työskentelyn, mistä hukka. Osoitetaan jälki, mutta koira ei osaa poistua vanhalta traktoriuralta ja
koe keskeytetään. Makaukset koira ohittaa.
Liperi, Leppilampi 4.8.2013
Hassinen Markku
VOI1
42
Jälkikomennolla edetään makausta nuuhkaisten jäljelle. 1-osuus mennään jäljen tuntumassa tai
jäljellä edeten 1:lle kulmalle, jossa katkos veretys loppuun. Koira hakee jäljentekijöiden jälkiä
hyväksi käyttäen jäljen jatkon, selvittäen katkon. 2:n osuuden alussa pari lyhyttä sivutarkistusta
vas. puolen jäljestä. Loppuosuus jäljen tuntumassa hyvin lähelle toista kulmaa. Jäljentekijöiden
harhajäljet tarkistetaan ja kehotuksella palaa sekä käy vielä tarkistamassa 2-osuuden loppua.
Sieltä kaartaa kulman ohi 3:nelle osuudelle, alkuosalle. Loppu 3:sta osuudesta mennään jälkeä

3:lle kulmalle. Sen takana lyhyt tarkistus ja sivussa edetään aina 1/2 väliin ja siitä jälkeä pitkin
parilla tarkastuspyörähdyksellä aina kaadolle asti. Makauksista osoitti 1 ja 4 sekä ohitti 2 ja ylitti 3.
Joensuu 08.09.2013
Kari Muje
VOI1
44
Hyvin ohjattu ja merkattu lähtö. Puntti aloittaa reippaasti maavainulla. Kaikki suorat osuudet Puntti
etenee hyvin verijäljellä. 1. kulmalla taustalenkki, josta päättäväisesti 2. osuudelle. Katkolla ensin
ojassa vilvoittelu ja siitä hirven makuu ja jäljet vievät hieman aikaa ja teettävät töitä, mutta jatko
löytyy lopulta rengastaen. 3. kulma pienellä taustalenkillä. Makuista Puntti merkkaa 1. ja 2.
nopeasti pysähtyen, 3. yli ja 4. vierestä ohi. Juuri ennen kaatoa traktoriura houkuttaa Punttia autoa
kohti, mutta tehtävä muistuu ja omatoimisesti se palaa loppusuoralle, ja sorkka haltuun nuuhkien.
Erinomaista työtä.

N KITIMAT INGRID-MARIE 26614/07 s. 25.03.2007
kasv. Mirja Tuominen
om. Jaana Pitkluoto
Ristola 11.7.2013
Vestu Jouni
AVO1
48
Hyvä, rauhallinen lähtö. Koira jäljestää kaikki osuudet sopivavauhtisesti pyrkien kulkemaan jäljen
päällä. Kulmilla makuut merkkaa. Suunnat tarkistaa. Ensimmäisen kulman jälkeen pysähtyy
hetkeksi, jatkaen ohjaajan kehotuksesta. Löytää kaadon ja jää viereen.
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO1
43
Omppu nuuhkii alkumakauksen ja lähtee itsenäisesti jäljelle. Edetään sopivan rauhallista vauhtia
maavainuisesti tarkasti jäljellä. Kaikkien osuuksien lopussa tarkastellen hajuja jäljen sivussa välillä
pysähtyen, jolloin kehotetaan oikea-aikaisesti. 1. kulmalla makaus kierretään aivan vierestä ja
ylitetään makaus lähdettäessä seuraavalle osuudelle, mutta ei merkata sitä. 2. kulmalla makaus
merkataan selkeästi, minkä jälkeen pieni suunnan tarkistus kulman takana. Kaadolle tultiin jäljen
sivusta, jossa oltiin tutkimassa muita metsän hajuja. Omppu jäi kaadolle ja se kiinnosti.

U KITIMAT PECTUS FI18941/11 s. 31.01.2011
kasv. Mirja Tuominen
om. Tarja Ijas
Loimaa (Niinijoki) 26.5.2013
Heikniemi Juhani
AVO0
0
Ohjatusti jäljelle, Velmu työskentelee rauhallista vauhtia sekä maa- että ilmavainua käyttäen.
Kaartelee välillä melko kaukana jäljestä, löytäen kuitenkin itsenäisesti takaisin. Poikkeava ura on
myös tutkittava molempiin suuntiin. Ennen kulmaa pois jäljeltä, hukka. Toisella suoralla kaartelu
jäljen sivussa jatkuu. Taas kulman tuntumassa pois jäljeltä, toinen hukka. Jonkin matkaa kulmalta
eteenpäin jäljen sivussa ollut peuran raato houkuttelee pois jäljeltä ja koe keskeytyy kolmanteen
hukkaan. Harjoitellen kaadolle.
Sastamala, Sammaljoki 2.6.2013
Grönman Kari
AVO0
0
Hyvä ohjattu lähtö, tästä alkaa maastoon sopivaa vauhtia etenevä, sekä maa- että ilmavainuinen
jälkityö. Koira tarkistelee riistapolkuja palaten itsenäisesti takaisin, kunnes ennen 1. kulmaa
erkanee niin pitkälle ettei palaa. 1. hukka. Uusi alku kulmalta, edetään n. 50m. ja taas riistapolku
vie mennessään. 2. hukka. Uusi alku ja hyvää jäljestystä kulmalle asti, makuu merkataan hyvin ja
kulma tarkasti kunnes taas heti kulman jälkeen riistajäljille aina hukkaan asti ja tuomari keskeyttää
kokeen. Koira osoitti osaavansa jäljestää, mutta tänään runsaat riistanjäljet veivät voiton
verijäljestä.

U KITIMAT REDCHIEF FI29742/09 s. 08.05.2009
kasv. Mirja Tuominen
om. Minna Kallio
Mäntsälä, Hirvihaara 5.5.2013
Saarni Marko
AVO0
0
Koira hyökkää jäljelle ja etenee hienosti maavainulla. Ensimmäinen osuus jälkitarkasti aina
kulmalle asti, pienellä taustantarkistuksella takaisin jäljelle. Toisella osuudella hirvenjäljet ja
Neuvostoliiton suurhyökkäys sekoittavat koiraa ja eksytään jäljeltä. Palautuksen jälkeen ei suuntaa
tahdo löytyä ja taas mennään väärään suuntaan. Palautuksen jälkeen hyvin kulmalle, joka pienellä
kaarroksella. Viimeisellä osuudella hermostunut meno jatkuu ja taas ajaudutaan jäljen sivuun,
kolmas hukka ja koe keskeytyy. Harjoitellen loppuun ja kaato kiinnostaa. Makaukset tänään
esimerkillisesti nuuhkien. Hyvä jälkikoira, jota tänään häiritsivät riista ja harmillinen sotaharjoitus.
Mikkeli 19.05.2013
Tuija Räisänen
AVO3
27
Nopea ohjattu lähtö. Retu jäljestää maavainuisesti. Edetään pieni matka ja hirven jäljet vie Retun
mennessään. I hukka. Osoitetaan puhdas jälki. Edetään pieni matka jäljen sivussa ja edetään
ojaan vilvoittelemaan ja usealla käskyllä matka jatkuu. Kulma hyvin pysähtyen ja pienellä
tarkistuslenkillä jatkoon. Pienen matkan jäljestettyään Retu poikkeaa jälleen hajujen perään, II
hukka. Loppuosa hyvin. Kulma hyvin pysähtyen ja pienellä lenkillä viimeiselle osuudelle. Viimeinen
osuus hyvin muutamia tarkistuksia tehden ja sorkalle suoraan jääden sitä nuuhkimaan. Tänään
hajut kuljettivat Retua hieman liikaa.
Mikkeli 26.05.2013
Markku Huttunen
AVO2
37
Huolella tutkitaan lähtömakuu. Maa- sekä ilmavainulla työskentelevä koira, joka etenee reipasta
kävelyvauhtia. 1. osuus hyvin, muutamalla lenkillä. 2. osuuden alkupuolella laaja lenkki jäljeltä,
palaa itsenäisesti. Tovi edetään jälleen jäljellä, ylitetään jälki useamman kerran huomioimatta sitä
ja harhaudutaan hukkaan asti. Uusi alku hyvin osuus loppuun. 3. osuus muuten hyvin, mutta yksi
laaja lenkki. Kaadon nuuhkii. Kulmat hyvin merkaten makuut. Hyvä suoritus koirakolta, jatkossa
vauhtia tulisi hillitä.
Mäntsälä 04.08.2013
Rauli Markelin
AVO3
27
Ohjatun alun jälkeen Retu aloittaa maa- ja ilmavainuisen mukavavauhtisen jäljestyksen. Toisella
osuudella laajat tarkistukset johtavat hukkaan ja vähän ennen kaatoa poistuu määrätietoisesti
jäljeltä. Palautettuna suoraan sorkalle, jonka omii nuuhkien ja jääden viereen. Makuut merkkaa
selvästi pysähtyen nuuhkien ja kulmat jälkiuran mukaisesti.
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO2
37
Nuuhkittuaan alkumakauksen Retu jäljestää tarkasti. Ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi. 1. kulma
ensin tarkasti, makaus merkataan, mutta lähdetään vielä pitkälle kaarrokselle kulman taakse, jossa
pysähdytään kolmesti. Jatketaan ohjaajan oikea-aikaisella kehotuksella joka kerta. Tullaan takaisin
kulmalle ja jatketaan jäljestystä. Toinenkin makaus merkataan selkeästi, kulmalla aivan pieni
suunnan tarkistus. Vähän ennen kaatoa siirrytään hieman jäljen sivuun, tullaan kaadon ohi ja
jäljestetään jalanjälkiä tietä kohti määrätietoisesti. Palautetaan puhtaalle jäljelle, tullen kaadolle,
joka kiinnostaa.

U KITIMAT SUMMERRED 26612/07 s. 25.03.2007
kasv. Mirja Tuominen
om. Susanna Valkonen
Kouvola, Kääpälä 2.6.2013
Hynninen Jarno
VOI1
47
Ohjattu alku, alkumakuun osoittaminen ja nuuhkiminen. Vainua otettiin maasta ja ilmasta,
työskentely oli tehokasta ja hyvin etenevää. Turhia suunnantarkastuksia ei tehty, osuudet mentiin

tarkasti jäljellä. Kulmat selvisivät katko rengastamalla, muut pienellä kaarrolla takaa. Makauksista
osoitettiin 2 selvästi, 1 nopeasti nyökkäämällä ja 1 ohitettiin. Kaadolle suoraan nuuhkimaan.
erinomainen ja äänetön suoritus työparilta, mitään vaikeuksia ei ilmennyt.
Pyhtää, Heinlahti 27.6.2013
Kemppainen Pasi
VOI3
21
Hieno koiran rauhoitus, sitten alun tutkinta ja hyvä jäljelle ohjaus. 1. osuus reipasta vauhtia
etenevää maa- ja ilmavainuista työtä jälkiuralla, kahta reilua tarkistusta lukuun ottamatta joista
toisen lopuksi jatkettiin 2. osuudella. Sitä vain hetki kunnes risteävä polku viekoittaa 1. hukkaan.
Palautus ja hienosti 2. kulmalle jolla katko. Veretyksen lopusta ensin suoraan, sitten muut hajut
saavat aikaan 2. hukan. Palautus 3. osuudelle, ilmavainun käyttö kasvaa ja aaltoillen kaadolle
jonka omii. 3. kulma tarkasti. Makuista kolme ensimmäistä vauhdista nopaten, viimeinen ohi.
Reipas ja innokas jäljestäjä - hiukan lisää jälkiuskollisuutta niin tulokset paranee.
Iitti 11.08.2013
Leo Räsänen
VOI1
47
Opastettu lähtö. Robin jäljestää kaikki osuudet aivan jäljen tuntumassa. Makuista merkataan kolme
hyvin pysähtyen, yksi mennään ohi. Katkokulma veretyksen loppuun ja nopeasti rengastaen
veretyksen alkuun. Muut kulmat hyvin ja pienet tarkastusrengastukset. Sorkan nuuhki ja näykki.
Kouvola 25.08.2013
Esa Pekkarinen
VOI1
45
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaen rauhallisen pääosin maavainuisen jäljestyksen, joka
pääosin etenee aivan jäljen päällä. Ensimmäisellä osuudella koira käy tarkastelemassa oletettuja
marjastajien jälkiä ja sen jälkeen palaa omatoimisesti ohittaen samalla makuun. Katkokulmalla
veretyksen loppuun, josta rengastaen ja jalanjälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. Toinen makuu
osoitetaan hyvin ja toinen kulma tarkasti. Kolmannen makuun osoitus turhan nopea. Kulma hyvin.
Viimeisen makuun koira ohittaa. Kaadosta ensin ohi ja ilmavainulla kiertäen takakautta takaisin.
Kaato tuodaan ohjaajalle. Hyvä äänetön suoritus.
Hamina 01.09.2013
Jarno Hynninen
VOI1
41
Robin rauhoitetaan alkuun, osoitetaan alkumakaus nuuhkittavaksi. Jäljestystyyli oli ilmavainuisella
koiralla sellainen, että välillä mentiin verijäljen päällä, välillä tuulen alla jäljen sivussa ja välillä
mutkitellen yli. Kulmat selvisivät kaartamalla takaa, 2 isolla, 1 pienellä kaarroksella. Makauksista 2
kierrettiin tuulen alta, 1 osoitettiin selvästi, 1 yli nyökkäämällä. Kaato löytyi taas kaarrolla takaa.
Sorkka nuuhkittiin. Ykkösluokan suoritus, jota vaivasi pieni epävarmuus ja huolettomuus eli tänään
ei päästy tarkimpaan mahdolliseen jälkityöhön.

N LAPINTÄHTI ASTARTE FI52237/09 s. 04.09.2009
kasv. Riitta Kalla
om. Laura Uutinen
Tammela 2.7.2013
Koski Antti
VOI1
40
Lähtömakaus nuuhkaistaan nopeasti, sen jälkeen koira ohjataan jäljelle. Jäljestys tapahtuu maa- ja
ilmavainua käyttäen maastoon sopivalla vauhdilla. Kolme osuutta mennään tarkasti jälkiuralla.
Viimeisellä tehdään kaksi lenkkiä jäljen molemmille puolille, palataan kuitenkin itsenäisesti.
Ensimmäisellä osuudella kaatuneet puunrungot mietityttävät, mutta lopulta niistä mennään yli ja ali.
Yksi makaus (toinen) osoitettiin selkeästi pysähtyen ja kaivaen, muut nuuhkaistiin pysähtymättä.
Kulmista ensimmäinen ja viimeinen jäljen mukaisesti. Katkokulmalla kuljetaan veritys loppuun ja
siitä pitkälle yli. Ohjaaja antaa koiralle lukuisia kehotuksia ja lopulta uusi osuus löytyy. Kaadolle
tultiin suoraan, sorkkaa jäädään nuuhkimaan. Tänään kokonaisuutta häiritsivät hieman lukuista
kehotukset, osa näistä oli tarpeettomia.
Muurla 04.08.2013
Paul Vuori
VOI0
0
Anskulle osoitetaan lähtömakuu ja koira lähtee itsenäisesti jäljelle. Tänään jäljestetään täysin

ilmavainun turvin. Jäljestysvauhti on alussa reipasta kävelyvauhtia, mutta hidastuu loppua kohti.
Ensimmäistä osuutta kulkien jäljen molemmin puolin. Makuusta otetaan ilmavainu ja sen turvin
päästään makausta nuuhkimaan. Heti makuun jälkeen koira poistuu jäljeltä määrätietoisesti,
todennäköisesti riistan perässä. Loppuosuus kulmalle tarkasti. Katkokulmassa veretyksen
loppumiseen ei reagoida vaan jatketaan suoraan. Valitettavasti vielä käännytään väärään
suuntaan ja on annettava koiralle toinen hukka. Toinen osuus tarkkaa työtä, makuu merkaten.
Kulmalla pieni kierros. Kolmas osuus samoin hyvää työtä ja makuu taas merkataan. Viimeisellä
kulmalla suurin into on kadonnut, eikä Ansku muutamasta yrityksestä huolimatta löydä jatkoa, joten
koe keskeytetään. Harjoituksen vuoksi loppuun. Melko hyvää työtä alkuosuus, valitettavasti voimat
ja innokkuus loppui kesken.
Loimaa 25.08.2013
Kari Kielo
VOI1
0
Ohjaaja käy tutkimassa lähtömakauksen kutsuen sitten koiran jäljelle. Ansku tutkii lähtömakauksen
ja lähtee varman oloisesti ja innokkaasti jäljelle. Heti alussa suunnantarkistus sivuun, sen jälkeen
jälkiuran suuntaisesti aaltoillen ja tarkistellen aluksi hyvin etenevää työskentelyä. Maaston
muuttuessa tiheikköiseksi tarkkuus paranee hieman mutta etenevyys vastaavasti heikkenee koiran
alkaessa pysähdellä ja tarkistella omille jäljilleen. Pysähtyy tutkimaan makauksen, ensimmäisellä
kulmalla olevan katkon selvittää parilla laajalla lenkillä. Toisella osuudella runsaasti tarkistelua ja
sivuuttaa makauksen, osuuden lopussa jatkaa tarkistusta niin pitkälle että tulee peltoaukean
laitaan osaamatta enää kääntyä takaisin ja palautetaan puhtaalle jäljelle hieman ennen kulmaa.
Kulmalta jatkaa suoraan yli jääden harhailemaan jäljen tuntumaan mutta ei taaskaan rohkene
jatkaa tarpeeksi pitkälle ja osoitetaan puhdas jälki kolmannelfa osuudelta. Nyt työskentely on jo
hyvin hidasta ja hieman väkinäisen tuntuista, kolmannen makauksen osoittaa hyvin mutta
neljännen ylittää ja kolmas kulma laajalla kaarroksella ulkokautta. Kaadolle tultaessa koira lähtee
näköetäisyydellä sorkasta kaartamaan sivuun sivuuttaen sorkan eikä enää kehotuksista huolimatta
halua palata takaisin, jolloin koe keskeytetään kolmanteen hukkaan. Lupaavasti aloittanut koira ei
jaksanut tänään keskittyä loppuun asti.

U MAGICFOX'S CUATRO PASOS FI21705/12 s. 21.02.2012
kasv. Hanna Helin
om. Pirkko Syrjä & Risto Syrjä
Lempäälä 23.7.2013
Sanna Rantanen
AVO2
37
Wilkku ja ohjaaja tutkivat alkumakauksen ja Wilkku aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen. Aluksi
mennään aivan jälkitarkasti, puolitoista osuutta todella hienosti. 1. kulma tarkasti ja makaus hyvin.
2. osuuden puolivälissä tuoreet sorkanjäljet saavat Wilkun unohtamaan veren, hukka. Palautuksen
jälkeen Wilkun työ muuttuu hieman levottomaksi ja ilmavainulla aaltoilevamaksi. 2. kulma ensin
oikaistaan, mutta Wilkku palaa kulmalle tutkimaan makauksen ja rengastaa kulman pienellä
renkaalla. Loppua kohden nuori koira kenties väsähtää hieman ja lenkkejä ja tarkastuksia tulee
enemmän. Kaadolle suoraan, jää tutkimaan sorkkaa, nuorelta ensikertalaiselta lupaavaa työtä,
varsinkin alku oli todella hieno.
Kokemäki 4.8.2013
Rantamäki Erkki
AVO1
49
Hyvä varma lähtö. Wilkku jäljestää maavainua käyttäen koko jäljestyksen ajan. Vauhti sopiva.
Wilkku tekee vain muutaman tarkastuksen jäljen kaikilla osuuksilla. Tämä ei kuitenkaan häiritse
itse jäljestystä. Kulmat, jossa myös makaukset merkattiin pysähtymällä. Kaadon omisti ottaen sen
suuhun. Kokonaisuudessaan erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Arto Kylmälä
AVO2
38
Tutkittuaan alkumakauksen Wilkku aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen.
Ensimmäinen osuus tarkasti lähes kulmalle saakka, jolloin Wilkku haksahtaa marjastajan jäljille

ajautuen aina hukkaan asti. Kulma tarkasti makaus merkaten pysähtymällä. Toisen osuuden
alussa metsätiellä oleva auto tarkastetaan, mutta palautuu kehotuksella jäljelle. Toinen kulma
tarkasti makaus hienosti merkaten. Kolmas osuus määrätietoisesti kaadolle, jonka nuuhkii ja jää
paikalle. Erinomainen suoritus pientä hairahdusta lukuun ottamatta.

N MAGICFOX'S MALVIRA FI21698/12 s. 21.02.2012
kasv. Hanna Helin
om. Hanna Helin & Jarno Niemi
Tottijärvi 25.5.2013
Rantanen Sanna
AVO2
35
Lumolle osoitetaan päivän työtehtävä, mistä alkaa maa- ja ilmavainuinen sopivavauhtinen työ.
Ensimmäisellä osuudella kahdet laajemmat lenkit ja toisella osuudella yksi. Kolmannella osuudella
enemmän lenkkejä osuuden puolivälissä tuoreilla sorkan jäjillä. Lenkit tuottavat lopulta hukan, kun
matka ei etene. Molemmat kulmat tarkasti ja makuut hyvin merkaten. Kaadolle suoraan, jää
sorkalle. Nuori koira, josta kokemuksen myötä tulee varmasti mainio jäljestäjä.
Lempäälä 23.7.2013
Sanna Rantanen
AVO1
46
Lumo nuuhkii alkumakauksen ja lähtee reippaasti matkaan. Jälkeä edetään reipasta kävelyvauhtia
osin aivan jälkitarkasti ja avoimessa tuulisessa maastossa osin ilmavainulla hieman aaltoillen. 1.
osuudella pienet tarkistuslenkit jäljen molemmille sivuille. 2. osuudella ajaudutaan uraan hieman
jäljen sivuun, josta pienen selvittelyn jälkeen verijälki löytyy uudelleen. Lumo häiriintyy
kehotuksista, mutta työrauhan saatuaan tehtävä on jälleen selkeä. 1. kulma tarkasti, makaus hyvin.
2. kulmalle hieman sivusta, makaus hyvin, kulma tarkasti. Kaadolle ilmavainulla, jää nuuhkimaan
sorkkaa. Nuorelta koiralta hieno suoritus!

N MAPLEFOX CRAZY CATCHER FI48070/11 s. 30.07.2011
kasv. Sari Tihinen
om. Aija Pekkanen
Jyväskylä, Moksi 12.05.2013
Kari Muje
AVO2
32
Heta rauhoitetaan starttiin. Alku ohjataan ja merkataan hyvin. 1. osuus hyvin jäljellä maa- ja
ilmavainua vaihdellen. Kulman eteen sattuu hirven jälkiä, joita myöten Heta oikaisee kulman. 2.
osuus hyvin loppupuolelle, jossa vainulla jäljen sivua ja kulma unohtuu kun 3. osuus löytyy.
Lopussa pitkähkö tarkastus, josta ripeä paluu ilmavainulla. Kaadon Heta ohittaa hyvin läheltä ja
poistumisjälkeä hukkaan. Palautus ja kaato haltuun. Hyvä jäljestys, yllättävä herpaantuminen vei 1tuloksen.
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Nummijärvi Jarmo
AVO1
43
Heta rauhallisesti jälkityöhön molempia vainujaan tehokkaasti käyttäen. 1. osuus yksi sivupisto,
muutoin jälkiuralla tapahtuvaa jäljestystä. Makaus merkattiin. Kulma tarkasti. 2. osuus kolme
sivupistoa jäljen sivussa. Aluksi makauksesta ohi, palasi ja merkkasi. Kulmalta rengastus. 3. osuus
aluksi mallikkaasti jälkiuralla. Puolivälissä osuutta väsymys alkaa näkyä koirassa, mutta sitkeästi
jälki loppuun. Kaadon omisti nuuhkimalla.
Keuruu 16.06.2013
Tuula Svan
VOI1
48
Heta ohjataan jäljelle ja se aloitta verkkaisen jäljestyksen käyttäen maa- ja ilmavainua. Maavainulla
jäljestetään aivan veriuralla, aukeiden kohdilla ilmavainulla tuulen alapuolella, pari metriä jäljen
sivussa. Ensimmäinen ja kolmas kulma laajoilla lenkeillä. Toinen kulma, jolla katko myös laajalla
tarkistuslenkillä takakautta veretyksen alkuun. Makauksista kaikki osoitetaan pysähtymällä ja
nuuhkimalla. Kaadolle suoraan, jota tutkii tarkasti. Rauhallinen jäljestäjä, joka onnistuu tänään
hyvin tehtävässään.

Laukaa 17.07.2013
Karla Sohlman
VOI2
33
Heta tutkii lähtömakauksen ja se ohjataan hyvin työtehtävään. Alkaa rauhallinen jälkityö, jossa
käytetään maa- ja ilmavainua tilanteen mukaan. Ensimmäisen osuuden alussa laaja lenkki jäljen
ulkopuolella muuten mennään pientä aaltoilua jäljen päällä. Liki kulmaa Heta pysähtyy ja nuuhkii
maata. Selkeästi siinä on jotain joka pelotti paljon. Kannustuksesta jatkaa matkaa mutta ajatus
työtehtävään on sammunut ja lähdetään määrätietoisesti jäljeltä ensimmäiseen hukkaan asti. Uusi
yritys kulmalta ja loput osuudet edetään aaltoillen pistoja ja rengastuksia tehden, laajoja jäljen
sivussa kulkemista kuitenkin koko ajan tietoisena siitä missä jälki kulkee. Kaadolle tullaan ja se
kiinnostaa ja jää paikoilleen sitä nuolemaan. Ensimmäiseltä kulmalta otettiin uusi lähtö. Toinen
kulma jolla katko veretyksen loppuun ja sieltä kaarroksella ensin uuden osuuden alkuun ja
alkupuolelta vielä laajalla kaarroksella jäljen suuntaisesti uudelle osuudelle. Kolmas kulma tarkasti.
Makauksista ensimmäinen ja kolmas osoitetaan hyvin. Toinen hieman vauhtia hidastaen
nuuhkaistaan. Neljäs kävellään päältä yli ei noteerata. Heta osoitti osaavansa jäljestää.
Harjoituksen myötä varmuus ja jälkiuskollisuus lisääntyy ja "metsäseurueen" lenkitys vähenee.
Laukaa, Kuusa 11.08.2013
Minna Vornanen
VOI2
32
Alkumakaus nuuhkitaan, jonka jälkeen rauhallisesti jäljelle. Rauhallinen jäljestys jatkuu loppuun
saakka jäljellä tai sen välittömässä läheisyydessä. Rauhallisessa vauhdissa ehtii makauksen
nuuhkia ilman pysähtymistä. Ensimmäisellä kulmalla katko, jossa veretys loppuu. Koira ei
kuitenkaan löydä jatkoa vaan tuomitaan hukka. Uusi alku. Toisella ja kolmannella kulmalla pienet
lenkit, kaadon osoittaa pysähtyen ja jääden sitä nuuhkimaan. Hetan hienon jäljestyksen sotki
katkolla sattunut työtapaturma. Rohkeuden ja itsevarmuuden saaminen parantaa varmasti
työskentelyä.
Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI2
37
Heta tutkii lähtömakauksen ja se saatetaan hyvin työtehtävään. Alkaa miellyttävävauhtinen
jäljestys, jossa käytetään pääosin maavainua. Ensimmäinen ja toinen osuus hienoa jälkityötä jäljen
päällä, tehden vain pari todella pientä pyörähdystä jäljen ulkopuolelle. Kolmannen osuuden alussa
tulee eteen oja ja siinä Heta alkaa sukeltelemaan ja etsimään kiviä heitettäväksi. Matka ei etene
edes kehotuksista, tuomitaan ensimmäinen hukka. Uuden työtehtävän muistutuksen jälkeen
mennään loppuosuus ja neljäs osuus hyvin, parin pyörähdyksen saattelemana kaadolle, joka
kiinnostaa ja jäädään tutkimaan sitä. Ensimmäinen kulma suunnan tarkistuksella. Toinen kulma,
jolla katko veretyksen lopusta hienolla kaarroksella uuden osuuden alkuun. Kolmas kulma pienellä
rengastuksella. Makauksista ensimmäinen ja neljäs hyvin osoittaen ja toinen ja kolmas
nuuhkaistaan vauhdista vauhtia hiljentämättä. Hetan työskentely oli tänään hienoa ja se osoitti
osaavansa työtehtävän erittäin hienosti. Harmittava sukeltelutuokio katkaisi muuten hyvin aloitetun
työpäivän.
Keuruu 25.08.2013
Tuija Sällylä
VOI2
36
Hetalla osoitettiin lähtö, josta se lähti rauhallisesti liikkeelle. Etenee ensimmäiselle kulmalle asti
jälkitarkasti, tehden vain alkuosuudella muutaman pienen tarkastuksen. Viimeisellä osuudella
hieman enemmän tarkistuksia metsäkoneurilla joskin selvitti sen kehotuksin. Metsäkanalinnut eivät
häirinneet jäljestystä. Kaikki makauksen merkitsi pysähtyen. Ensimmäinen kulma ulkokautta
kaartaen, katkokulma oikaisten, viimeisellä kulmalla tarkastuslenkki. Valitettavasti vähän ennen
kaatoa on hieman jäljen vieressä ja ajautuu hukalle. Palautuksen jälkeen kaato löytyy ja on siitä
kiinnostunut.
Jämsä, Koskenpää 01.09.2013
Tuula Svan
VOI1
44
Heta ohjataan hyvin jäljelle ja se aloittaa rauhallisen maa- ja ilmavainuisen jäljestyksen tarkasti
veriuralla. Ensimmäinen kulma laajalla lenkillä mutta seuraava osuus löytyy kuitenkin
omatoimisesti. Toisella osuudella pari pienempää tarkastusta jäljen sivuun muuten jälkitarkasti.
Toinen kulma, jolla katko yhdellä tarkastuslenkillä veretyksen alkuun. Kolmas kulma aivan tarkasti.
Kolmas ja neljäs osuus ovat myös jälkitarkkaa työskentelyä. Makauksista ensimmäinen ylitetään,

toinen ohitetaan ja kolmas ja neljäs osoitetaan pysähtymällä ja nuuhkimalla. Kaadolle suoraan,
jonka tutkii tarkasti. Hyvää ja sopivavauhtista jäljestystä tekevä koira, joka onnistuu tänään
verijäljen seuraamisessa.
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Rauno Koskinen
VOI3
23
Koira ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja edetään varoen ja
verkkaista vauhtia. Tehdään muutamat tarkastelut joka osuudella ja viimeisellä osuudella koira on
tarkastelemassa jäljen sivulla ja ylittää jälkiuran jatkaen määrätietoisesti, tästä 1. hukka. 2.
osuudella teeret kiusaavat koiraa, mutta ohjaajan kielto auttaa. 1. kulma, jolla katko, selviää
laajoilla lenkeillä. 2. ja 3. kulma pienillä takalenkeillä. Makauksista yksi ohitetaan ja kolme
merkataan pysähtyen. Kaadolle sivusta, se kiinnosti. Tänään palkintosijaa pudottaa hukka ja ajan
ylitys.

N MAPLEFOX DANCING DUCK FI16760/11 s. 18.01.2011
kasv. Sari Tihinen
om. Elina & Arto Kylmälä
Keuruu 16.06.2013
Olavi Nurmiranta
VOI2
37
Marsa lähtee ohjatusti jäljelle, jota se etenee sopivaa vauhtia pääosin maavainulla. Ensimmäinen
osuus ja kulma tarkasti samoin toinen osuus melkein kulmalle, jolloin koira tekee laajemman
koukkauksen jäljen sivuun. Katkokulma mennään jäljentekijän jälkiä. Hyvä kolmas osuus mutta
kulma ohitetaan ja tuomitaan hukka. Hyvä neljäs osuus. Makauksista koira merkkaa selvästi kaksi,
yksi ohitetaan ja yhtä nuuhkaistaan. Kaato kiinnostaa.
Vesanka 07.07.2013
Asko Kukkola
VOI1
45
Lähtömakaus tutkitaan ja lähdetään ihanan rauhalliseen ja ihanneajassa etenevään jäljestykseen
koiran käyttäessä etupäässä maavainua jäljestäessään. Ensimmäinen osuus hyvin kulmalle, jossa
katkos. Tutkii kulman taustan ja katkon päällä rengastaen löytää nopeasti seuraavan osuuden.
Toinen osuus yhdellä pienellä lenkillä mallikkaasti kulmalle, mikä tarkasti ottaen seuraavalle
osuudelle. Kolmannen osuuden alussa kaksi peräkkäistä pyörimistä jäljen molemmin puolin.
Loppuosuus mallikkaasti kulmalle, mistä jatketaan suoraan yli ja tehdään lenkki seuraavalle
osuudelle. Neljännen osuuden loppupuolella lintu lähtee jäljen vierestä ja koiran tekisi mieli lähteä
sen perään. Kuitenkin koira itsenäisesti jatkaa jäljestystä kaadolle, minkä osoittaa hyvin.
Makauksista 1. osoittaa, 2. ylittää ja kaksi viimeistä osoittaa, mutta olisi viimeiselle saanut jäädä
pidemmäksi aikaa. Tänään pisteisiin vaikuttaa lenkit jäljellä, 1. makaus ja viimeinen kulma.
Kauhava 28.7.2013
Rantamäki Erkki
VOI1
46
Marsa ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa mukavavauhtinen jäljestys. Kaikilla osuuksilla Marsa
tekee lukuisia tarkastuslenkkejä jäljen molemmin puolin. Makaukset merkattiin pysähtymällä.
Ensimmäsellä kulmalla oikaisu. Katkokulmalla myös tarkistuslenkki. Muut kulmat hyvin. Kaadon
omisti jääden paikoilleen. erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.
Uurainen, Kyynämöinen 11.08.2013
Helena Huhmarniemi
VOI1
42
Marsa ohjataan tottuneesti jäljelle. Se jäljestää jälkitarkasti kolme osuutta, neljännellä osuudella se
tekee kaksi pistoa jäljen sivuun. Katkokulma ensin oikea sivu tarkistaen sitten vasemmalle, missä
tukeutuu saappaan jälkiin ja veretyksen alku löytyy. Toinen ja kolmas kulma tarkasti veriuraa pitkin.
Makauksista merkkaa kaksi pysähtyen ja nuuhkaisten, yhden nuuhkaisten nopealla pysähdyksellä
ja yhden yli kävellen vähän kuonoa makauksella käyttäen. Kaadolletulo Marsalla käy lenkittäen. Se
ohittaa nyppylän päällä olleen kaadon jatkaen tielle päin - ohjaaja huomaa se, kehottaa koiraa
kahdesti, koira pysähtyy ja palaa etsimään kaatoa. Aluksi vain nuuhkaisee - mutta hetken päästä
käy tutkimaan sorkkaa.

Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI2
36
Hyvin ohjattu lähtö alkumakaus nuuhkien. Sopivavauhtista jäljestystä mitä häiritsi runsaat pienet ja
isot tarkistuslenkit. 1. kulma tarkasti ja katkokulma selviää lopulta sinnikkään hakemisen jälkeen.
Ennen 3. kulmaa tarkistuslenkille mikä päättyy kulmalle. 1. makuu vierestä ohi. 2. ja 3. makuu
merkataan. 4. menee tarkistuslenkin takia reilusti ohi. Välillä tarvitsee kehotuksia. Kaadolle
suoraan mitä jäädään nuuhkimaan paikoilleen. Runsaat tarkistuslenkit, osa laajojakin, pudottavat
palkintosijaa.
Keuruu 25.08.2013
Markku Sällylä
VOI1
47
Oma-aloitteista jäljestystä alusta asti. Miellyttävää vauhtia. Ensimmäinen kulma on katkokulma ja
se kuljetaan hienosti. Samoin toinen kulma tarkasti. Viimeisellä kulmalla tarkastelee verijälkeä.
Makuut näytettiin nopeasti, paitsi toisen osuuden makuu, jonka ohitti. Syynä oli neljä äänekästä
metsoa, jotka lähtivät jäljen päältä. Pienen tarkastelun jälkeen jäljestys jatkui hienosti aina kaadolle
asti, josta oli kiinnostunut. Hieno jäljestys.
Jämsä, Koskenpää 01.09.2013
Juhani Heikniemi
VOI1
41
Marsa ohjataan jäljelle. Vauhti on sopivaa ja työ pääosin maavainuista. Ensimmäisellä ja
viimeisellä suoralla paljon tarkastuksia jäljen sivulle. Toinen ja kolmas suora jälkitarkasti.
Makauksista merkataan kolme, viimeinen ohitetaan. Kulmat lenkillä, katkokulma vaatii useamman
lenkin. Viimeisellä suoralla poistuu jäljeltä mutta palaa kuitenkin kehoitusten jälkeen takaisin
jäljelle. Jälkeä pitkin kaadolle, jonka osoittaa nuuhkien ja nuollen.
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Rauno Koskinen
VOI2
31
Koira ohjataan jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla vauhdin ollessa maastoon
sopiva. Kaikilla osuuksilla tehdään joitakin tarkastuslenkkejä, pääosin koira kuitenkin pysyttelee
jälkiuralla. Makauksista koira merkkaa vain yhden kunnolla. 1. kulma, jolla katko, ei selviä kahdesta
rengastuksesta huolimatta vaan koira erkaantuu kauas jäljestä ja tästä 1. hukka. 2. ja 3. kulma
pienillä suunnantarkistuksilla. Kaadolle suoraan, saisi olla kiinnostuneempi.

N MIDDLE ISLAND'S AFTERGLOW AMBER 59647/07 s. 04.12.2007
kasv. Eija & Iina Saimanen
om. Iina & Riku Saimanen
Kouvola, Kääpälä 2.6.2013
Savolainen-Pulli Satu
VOI0
0
Ohjattu lähtö. Daisy jäljestää hidasta kävelyvauhtia käyttäen maa- ja ilmavainua. Ilmavainun käyttö
lisääntyy koiran väsyessä. 1. osuus hyvin ja kulmalla oleva katko laajalla lenkillä kehotusten kera
seuraavalle osuudelle. 2. osuuden alku hyvin, mutta ennen makausta jäljestys vaihtuu
linnustukseen ja edetään istuen ja hiipien. Hukka. Palautus makaukselle, josta muutaman
tarkistuslenkin kera kulmalle. Kulma ensin yli sitten kaarroksella lähes seuraavalle osuudelle, jossa
linnut vievät jälleen voiton verijäljestä. Hukka. Mennään harjoitellen loppuun. Tänään kuuma sää ja
linnut veivät mehut rauhallisesta jäljestäjästä. Lisää harjoitusta riistarikkaassa maastossa niin
tulokset paranevat varmasti.

U MIDDLE ISLAND'S BARON BALEFIRE FI14336/12 s. 11.12.2011
kasv. Eija & Iina Saimanen
om. Eija Saimanen
Luumäki 28.04.2013
Ilkka Niemi
AVO1
47
Elmeri nuuhkaisee alkumakauksen. Jäljestys etenee jarrutettuna sopivan reipasta vauhtia aivan
jäljen päällä. Makaukset nuuhkaistaan, ensimmäisellä ehkä lähes pysähtyen toisella hidastaen.

Kulmat tarkasti. Toisen osuuden alussa Elmeri pysähtyy nuuhkimaan risua jäljen vieressä.
Kehotuksella jatketaan heti terhakkaasti. Elmeri nuuhkii kaatoa ja jää sen viereen.
Iitti 12.05.2013
Jarno Hynninen
VOI2
36
Ohjattu alku, makauksen nuuhkiminen, reipas maavainulla tapahtuva eteneminen koko matkan,
vain pieniä tarkistusnyppäisyjä, muuten hyvin jäljellä. Kulmat selviävät lenkeillä, paitsi kolmas, josta
hukka. Sorkalle löydettiin suoraan. Sorkka nuuhkittiin ja nuoltiin. Makauksista yksi osoitettiin hyvin,
kaksi puutteellisesti, yksi yli. Hyvä suoritus, into parani loppua kohden, viimeisen kulman
eksyminen oikeastaan ainoa miinus.
Kouvola 19.5.2013
Pekkalin Tuula
VOI2
34
Elmeri rauhoitetaan istumaan ennen alkumakuuta. Osoitetaan makaus, jonka Elmeri nopeasti
nuuskuttelee. Ensimmäinen osuus kuljetaan mukavaa käveltävää vauhtia, muutamalla
narunmittaisella sivupistolla, ensimmäinen kulma laajahkolla kulman taustan tarkastuksella. Toisen
osuuden alkupuolella kaksi hyvin laajaa pyörähdystä jäljen vasemmalle sivustalle ja
määrätietoisesti kohti taimikkoa, tästä hukka. Alueella tuoreita sorkan jälkiä. Uusi aloitus puhtaalta
jäljeltä. Osuus loppuun jälkitarkasti. Katkokulma on myös osuuden lopussa ja tiiviisti tutkien ja
syheröiden Elmeri selvittää katkokulman. Kolmas osuus hienoa jälkityötä, kulma hyvin. Neljäs
osuus parilla narun mittaisella ja yhdellä isommalla tarkastuspyörähdyksellä. Kaato löytyy ja Elmeri
kaadon nuuskuttelee pikaisesti. Makuista 3 merkkaa, yksi ohi. Nuori jäljestäjä, jolla varmuus
paranee kokemuksen myötä.
Imatra 26.05.2013
Aila Pekkarinen
VOI1
43
Ohjattu lähtö. Alkaa ilmavainulla etenevä, sopivaan vauhtiin jarrutettu jäljestys. 1. osuus
tarkistuslenkillä. 1. kulma selviää jäljen mukaisesti. 2. osuudella myös tarkistuslenkki. 2. kulma
jossa katko, selviää muutamalla tarkistuksella ja osin jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen. 3. osuudella
riistanjäljet houkuttelevat useampiin tarkistusretkiin ja 3. kulma myös tarkistuslenkillä. 4. osuudella
jäljen molemmin puolin aaltoilevaa jälkityötä kaadolle, jota tutkii innokkaasti. Makuista osoittaa
hyvin 1., 2., 3. mutta 4. ohittaa, lupaava nuori jälkikoira jonka varmuus varmasti paranee iän ja
kokemuksen myötä.
Luumäki, Munne 9.6.2013
Markelin Seppo
VOI1
45
Hyvä lähtö. Koira jäljestää sopivaa kävelyvauhtia. Suorat osuudet hyvin. Ensimmäisellä kulmalla
laaja lenkki, toinen kulma hyvin, katko lenkillä. Ensimmäisellä ja toisella makauksella koira jää
seisomaan pitkäksi aikaa ja lähtee vasta saatuaan luvan. Kolmas ja neljäs makaus paremmin.
Kaadon osoittaa nuuhkien.
Pyhtää, Heinlahti 27.6.2013
Kemppainen Pasi
VOI1
41
Pikainen alun tutkinta ja sitten ohjattuna jäljelle. Tänään edetään maavainuisesti ohjaajan
maastoon sopivaksi jarruttamaa vauhtia jälkiuralla, matkalla vain kaksi reilun narun mitan
tarkistusta. Kaadolle suoraan sitä tutkimaan jääden. 1. kulma katkoineen teettää töitä mutta viimein
uusi osuus löytyy kun veren loppua on tutkittu ensin tausta ja katkon vastakkainen puoli. Seuraavat
kulmat jäljen mukaisesti. Makuiden osoitus ei kahden ensimmäisen osalta tänään kiinnosta, ne yli.
Kolmannen osoittaa ja viimeisen noppaa vauhdista. Täysin itsenäinen hieno suoritus, jonka pisteitä
tänään verottavat vain makuut ja kulmakatkon vaatima aika.
Imatra 30.06.2013
Heikki Vesikko
VOI1
46
Ohjattu lähtö, etenee maavainulla lähes tarkasti jäljen päällä. Osoittaa makuut pysähtymällä ja
kääntää vielä katseensa kohti ohjaajaa. Selvittää kulmat rengastamalla. Katkokulman selvittäminen
onnistui kolmannella rengastuksella. Maastolla olleet hirvenjäljet, vaikkakin menivät jäljen
suuntaisesti, eivät vaikuttaneet työskentelyyn. Pysähtyy lopussa kaadolle, nuolee sitä aktiivisesti ja
jää paikoilleen. Erinomainen jälkikoira.

Kouvola, Anttila 7.7.2013
Myllynen Mari
VOI1
48
Koiralle osoitetaan lähtömakaus ja ohjatusti jäljelle. Koira jäljestää jälkitarkasti pääosin maavainua
käyttäen edeten reippaalla kävelyvauhdilla. Makauksista merkkaa kaksi ensimmäistä hyvin, 3.
noppaisulla ja 4. nopeasti. Ensimmäinen kulma, jolla katko, taustan tarkastuksella, toisen kulman
oikaisee juuri ja juuri, kolmas kulma tarkasti. Viimeisen osuuden lopussa koira saa tuulesta vainun
sorkasta, sille suoraan ja se kiinnostaa. Erinomainen itsenäinen jälkityö, jonka pisteisiin vaikuttaa
makauksen huolimaton merkkaus ja kulmien oikaisu.
Luumäki, Munne 4.8.2013
Savolainen-Pulli Satu
VOI1
42
Elmeri rauhoitetaan ja ohjataan jäljelle. Alkaa rauhallinen jälkityö. Kaikilla osuuksilla Elmeri tekee
muutaman pienen tarkistuksen jäljen sivuun, muuten jälkityö on melko jälkitarkkaa. Makauksista
Elmeri merkkaa hyvin pysähtyen kolmannen ja toisen makauksen huomaa, 1 ylitetään ja viimeinen
ohitetaan. 1 kulma kaarroksella seuraavalle osuudelle ja 2. kulma katko ratkeaa hakemalla ja 3.
kulma isolla lenkillä. Kaadolle tullaan suoraan ja sitä koira jää nuolemaan. Miellyttävä rauhallinen
suoritus lämpimässä metsässä.
Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI1
47
Hyvin ohjatun alun jälkeen ohjaaja säätää vauhdin juuri sopivaksi. Maa- sekä ilmavainuisesti alusta
loppuun hyvin etenevästi vain parilla mainittavalla tarkistuspyörähdyksellä. 1. kulma tarkasti ja
katkokulma parilla laajalla lenkillä. 3. kulma takakautta 20m lenkillä. Makuut merkataan kaikki
pysähtyen, nuuhkaisten ja jatkaen. Heti 1. osuuden alussa hetki ihmetellään tuomaria ja opasta
käyden moikkaamassa. Kaadolle suoraan mitä jäädään nuolemaan ja nuuhkimaan. Erinomainen
suoritus hyvässä yhteistyössä.
Hollola 20.08.2013
Seppo Markelin
VOI1
42
Hyvä varma lähtö. Hyvää sopivavauhtista jäljestystä neljännen osuuden lopulle, jossa koira tekee
pitkän piston jäljen sivuun. Yhdellä kehotuksella palaa jäljelle, mutta tekee vielä pienen lenkin jäljen
toiselle puolelle. Selviää kuitenkin itsenäisesti jäljelle. Katkokulma lenkillä, kulmat hyvin.
Kolmannen makauksen ohittaa, muilla erinomainen merkkaus. Kaadon osoittaa nuuhkimalla.
Kouvola 25.08.2013
Esa Pekkarinen
VOI1
47
Koira tutkii alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen tarkan jäljestyksen, joka pääosin etenee
aivan jäljen päällä. Ensimmäinen makuu ylitetään, kulma tarkasti. Makuu osoitetaan hyvin.
Katkokulmalla veretyksen loppuun, josta osin jalanjälkiin tukeutuen nopeasti kolmannelle
osuudelle. Kolmannen osuuden lentoon lähtenyt koppelo ei vaikuta työntekoon. Makuu osoitetaan
hyvin. Viimeinen kulma tarkasti. Viimeisellä makuulla koira ei enää oikein malta pysähtyä ja makuu
osoitetaan lennossa. Kaadolle suoraan ja se kiinnostaa koiraa.
Hamina 01.09.2013
Jarno Hynninen
VOI1
46
Elmerille näytetään alkumakaus, jonka nuuhkii. Rauhallisvauhtinen, pääosin maavainuinen
jäljestys alkaa. Osuudet mennään tarkasti jäljellä, mutta 4. osuudella koira joutuu tarkastamaan
suuntaa lenkillä. Kulmat selviävät rengastamalla. 2. kulma ottaa hieman aikaa, kunnes selviää
lenkillä. Makauksista osoitetaan 3 selvästi, 1 puutteellisesti nyökkäämällä. Kaadolle tullaan
suoraan nuuhkimaan. Rauhallinen erinomainen suoritus.

N MIDDLE ISLAND'S BEAUTY BALEFIRE FI14338/12 s. 11.12.2011
kasv. Eija & Iina Saimanen
om. Iina Saimanen
Kouvola, Anttila 7.7.2013
Kähkönen Leena
AVO1
42
Lähtömakaus tutkitaan, kehuen ja kannustaen matkaan. Maavainulla työskennellen pysytään
pääosin jälkiuralla, mutta ilmavainua käyttäen koira tekee tarkasteluja reippaasti jäljen sivussa.

Toki tänään tuuli vaikuttaa koiran jäljestykseen osaltaan. 1. kulma makauksineen ohitetaan
sisäkautta, 2. kulma hyvin suunnassa ja makaus osoitetaan pysähtyen. Kaato kiinnostaa koiraa ja
jäljestys päättyy. Tänään nuori jäljestäjä haastettiin kaikilla osuuksilla, varsinkin 1. ja 2. vaati
ohjaajan kehotuksia. Muuten mallikas suoritus.
Iitti 11.08.2013
Marita Gagneur
AVO2
38
Rauhallinen, opastettu lähtö. Dora jäljestää maavainuisesti aivan jäljen tuntumassa ripeää
kävelyvauhtia. Ensimmäisellä osuudella pieni pisto jäljen sivuun. 1. kulma merkataan ja
kaarroksella toiselle osuudelle. Toinen osuus hienoa jälkityötä. 2. kulma merkataan ja suoraan
kolmannelle osuudelle. Kolmannen osuuden lopulla lähdetään jäljen sivuun. Kehotuksin palaa
jäljelle, jonka ylittää ja jatketaan toiselle puolelle jälkeä. Pyöritään ja etsitään jälkeä sitä kuitenkaan
löytämättä, seuraa hukka ja palautetaan puhtaalle jäljelle, josta suoraan kaadolle, jonka nuuhki.
Hyvä suoritus kaksikolta.
Kouvola 25.08.2013
Ilkka Niemi
AVO1
42
Hyvä alku. Dora tutkii alkumakausta, ohjaaja kysyy missä jälki ja sitä lähdetään näyttämään
määrätietoisesti. Edetään reipasta vauhtia maavainuisesti. Tehdään neljä aivan pientä tarkastusta
jäljen sivulla, joista ei juurikaan ole haittaa. Linnun sulkia löytyy risteävältä ajouralta, mutta jäljestys
jatkuu välittömästi. Varsinaisia jäljen sivustojen tutkimuksia on kaksi pienehköä ja yksi laaja, mutta
sieltäkin Dora palaa lopulta itsenäisesti jäljelle. Molemmilla kulmilla pienet määrätietoiset
suunnantarkistukset. 1 makaus osoitetaan nopeasti pysähtymällä, toinen hidastaen ja nuuhkien.
Kaato kiinnostaa ja Dora jää sen päälle seisomaan.

U MYROCK'S EDGAR STONE FI15311/10 s. 01.01.2010
kasv. Johanna Lumme
om. Tiia Hietikko
Tampere 11.7.2013
Sohlman Karla
AVO3
23
Napille näytetään lähtömakaus ja se tutkii sen ja ohjataan jäljelle. Alkaa ripeävauhtinen jäljestys,
jossa käytetään ilmavainua. Heti alussa Nappi alkaa säntäilyn sinne tänne ja ajautuu jäljen sivuun
ja ei pysty selvittämään jatkoa. Haetaan tukea ohjaajalta ja istutaan viereen, kun ei osata ratkaista
mitä pitää tehdä. Tuomitaan ensimmäinen hukka hetken istuskelun jälkeen. Uusi yritys puhtaalta
vereltä ja sama säntäileminen ja pyöriminen, sekä "metsäseurueen" lenkitys isoilla lenkeillä jatkuu
liki ensimmäistä kulmaa, jolloin Nappi lähtee kuin "nappi takista" toiseen hukkaan asti. Uusi yritys
ensimmäiseltä kulmalta ja aivan kun Nappi olisi ymmärtänyt mitä täällä oltiinkin tekemässä ja
ohjaajan jarrutus auttavat selvästi toisen ja kolmannen osuuden. Aaltoillen ja tehden pikku
pyörähdyksiä ja yhden laajemman rengastuksen, mutta selvittiin kaadolle, joka kiinnosti ja jää
paikoilleen. Ensimmäisen kulman makuulta otettu uusi yritys tuotti sen tutkimisen. Toisen kulman
makuu tutkitaan nopeasti, mutta hyväksyttävästi. Kulma laajalla rengastuksella. Nappi osaa
jäljestää, mutta jälkivarmuus vielä puuttuu. Lisää harjoitusta ja vauhdin pudottamista niin tuloksia
varmasti syntyy ja ohjaajan lenkitys jää vähemmälle.

N MYROCK'S SUPERIOR RUM FI41680/11 s. 27.06.2011
kasv. Johanna Lumme
om. Satu Rivinoja & Johanna Lumme
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Nummijärvi Jarmo
AVO0
0
Lähtö tutkittiin. 1. osuus alkumatka mukavan tuntuista maavainuista jäljestystä. Puolimatkassa
koiran tehtävä jäljestäjänä katoaa. Ohjaaja joutuu voimakkaasti kehottamaan koiraa, joka osin

tepsi, mutta kulmalta ohi. Makaus jäi merkkaamatta. Tuomitaan hukka. Palautuksen jälkeen 2.
osuudella kaksi hukkaa peräjälkeen ja tuomari keskeyttää kokeen.

U MYROCK'S THOMAS STONE FI15305/10
kasv. Johanna Lumme
om. Satu Rivinoja
Tammela 05.05.2013
Sanna Rantanen
AVO3
24
Huolellinen alkumakuun tarkistus ja ohjattu lähtö. Masi työskentelee maa- ja ilmavainua
hyödyntäen maastoon sopivaa kävelyvauhtia edeten. 1. osuus hienosti, vain yksi kaarros lentoon
nousevan metsäkanalinnun jäljet tarkistaen. 1. makaus tutkitaan huolella, kulma tarkasti. 2.
osuudella kaarrellaan kaatuneita puita väistellen, hyvin osuuden loppupuolelle. Siellä laaja lenkki,
paluu jäljelle, hetki kulkematonta osuutta takaisinpäin. Sitten Masi jää pohtimaan. Kehotuksella
palaa työhön, käy nuuhkaisemassa makuun, mutta suuntaa muille jäljille. Veri ei selkeästi enää
kiinnosta. Hukka. Puhtaalle jäljelle uusi alku, josta poistutaan lähes saman tien jälleen hukkaan.
Palautuksen jälkeen hyvin loppuun. Sorkalle suoraan, nuolee ja nuuhkii. Lupaavan alun jälkeen
riistajäljet sekoittivat Masin työn.
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO3
22
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjattuna jäljelle. 1-osuus alkaa koiran työskennellessä innolla ja aivan
jäljen tuntumassa. Oikealla hirven jälkiura kiinnostaa ja laajat hakulenkit sekä kehotukset saavat
koiran sieltä takaisin jo kuljetulle jäljelle. Loppu 1-osuudesta hyvää jäljestystä lähelle 1-kulmaa.
Taas hajut vievät koiran, nyt vasemmalle jäljestä kauas 1-hukkaan asti. Osoitetaan 1-makaukselta
uusi alku, jota sitten edetään aukon yli metsän puolelle, jossa paremmat hajut sitten vievät koiran
taas kauas verijäljestä 2-hukkaan. Osoitetaan uusi alku ja siitä edetään hyvää jäljestystä 1:llä
laajalla pyörähdyksellä lähelle 2-kulmaa ja 2-makausta. Koira ohittaa ne sisäkautta oikaisten 3:lle
osuudelle. 3:s osuus mennään vaihtelevasti edeten noin 20m päähän kaadosta ja siitä hajut vievät
sen laajaan hakulenkkiin kaadon ympärille. Viimein kaadon viejän jäljet tuovat sen kaadolle.
Sorkasta on kiinnostunut. Vauhtia pois ja harjoitusta jäljellä sekä makauksilla jatkossa.

U MYROCK'S TIMON STONE FI15309/10 s. 01.01.2010
kasv. Johanna Lumme
om. Eeva Antila
Pyhäjärvi 15.06.2013
Heikki Ryynänen
VOI2
35
Ohjatusti lähtömakaukselta suuntakrepeille. Alkaa reipasvauhtinen jäljen molemmin puolin
polveileva jäljestys maa- ja ilmavainulla edeten. Kulma taittui suorakulmaisesti, katkokulmalla
siksakkaa verityksen alkuun. Kolmas kulma selvästi tarkistuslenkillä. Kaikilla osuuksilla lenkit jäljen
sivuille, joista viimeisen osuuden vasemmalle poistuminen johti hukkaan. Toisen makauksen osoitti
pysähtyen, muut kävely yli. Kaadon löysi, nuuski ja nuoli.
Hollola 2.7.2013
Henttu Tuovi
VOI1
41
Intoa puhkuva lähtö. Jedi jäljestää pääosin ilmavainulla reippaaseen kävelyvauhtiin jarrutettuna.
Yli-innokkuus näkyy ajoittaisena poukkoiluna, joista huolimatta koira etenee jälkeä hyvin. Koira
etenee pääosin suoraviivaisesti jäljen päällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Makauksista
yhden merkkasi nopeasti pysähtymällä, muut nopeasti pysähtymättä. Kulmat olivat Jedille osin
hankalia. ensimmäinen kulma, jolla katko, teetti kovasti töitä. Jälki kääntyi vasemmalle, mutta koira
tutki hetken vasenta laitaa ilmeisesti todeten, ettei se täällä voi olla. Joten jatkettiin tutkintaa
kiivaasti jäljen takana ja oikealla puolella, kunnes koira myönsi tappionsa, palasi kulman alkuun ja
meni suoraan veretetylle osuudelle. Toisen osuuden alussa tehtiin pari mittavaa tarkistuslenkkiä,

mutta koira jatkaa itsenäisesti. Toinen kulma selvitettiin myös laajalla tarkistuslenkillä, kolmas
kulma, joka oli eri suuntaan, selvitettiin suoraviivaisesti jälkeä pitkin. Viimeistä osuutta edetään
lähes kaadolle. Mutta ilmavainu, ylienergisyys ja tuuli aiheuttavat Jedille vaikeuksia ja ohjaajalle
muutaman harmaan hiuksen. Kaato on kierroksessa, muttei tahdo löytyä millään. Runsaiden
lenkitysten jälkeen koira on oikeassa kulmassa kaatoon nähden ja menee suoraviivaisesti sorkalle.
Kaato kiinnostaa. Uskon, että Jedistä tulee mallikas jäljestäjä, kunhan kokemusta tulee lisää ja
innokkuus saadaan kanavoitua oikein.
Mäntsälä 04.08.2013
Hannu Palonen
VOI1
40
Reippaasti liikkeelle. Alkuun tarkempaa, loppua kohden enemmän tarkistuslenkkejä. Ensimmäinen
kulma pienellä pistolla, muilla laajemmat lenkit. Makuista toinen tarkastaen, muut yli. Kaatokäytös
hyväksytty.

N MÄKIHARJUN LOOK AT ME NOW FI54364/09 s. 26.09.2009
kasv. Sari & Ilpo Harju
om. Sari & Ilpo Harju & Satu Huovinen
Siikalatva 4.8.2013
Kemppainen Pasi
AVO3
22
Hyvin ohjattu lähtö. Ensimmäinen ja toinen osuus edetään ilmavainua käyttäen ja maastoon
sopivaa vauhtia edeten jälkiuraa haarukoiden. Ensimmäinen kulma tarkasti, makuu hyvin
osoittaen. Toinen kulma avosuolla teettää töitä hukan rajoille ennen jatkon löytymistä, makuun
osoittaa. Kolmannella osuudella väsymys näkyy ja tehdään tarkistuksia ja lopulta kaksi peräkkäistä
hukkaa noin sata metriä ennen kaatoa. Kaato löytyy ilmavainun avulla ja sitä jäätiin tutkimaan.
Lupaava jäljestäjä, jolta helle vei tänään parhaan terän.

U MÄKIHARJUN ZEN CAFÉ 14554/06 s. 03.01.2006
kasv. Sari & Ilpo Harju
om. Mari Mantere
Kauhava 29.05.2013
Kristiina Erkkilä
AVO1
Rauhallinen aloitus. Loivaa siksak-kuviota tehden etenevä koira merkkaa hyvin molemmat
makaukset ja kulmat suoraviivaisesti. Löydää kaadon, jonka viereen jää makaamaan. Joka
osuudella tehdään pari tarkistuslenkkiä, joka vaikuttaa etenevyyteen.
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Ilmajoki 4.8.2013
Rasinpää Jyrki
AVO1
42
Jasulle näytetään alkumakaus, jota tutkittuaan lähdetään sopivavauhtiseen jäljestykseen
maavainua käyttäen. 1. osuudella pysähdytään tutkimaan pitkäksi aikaa jäljen molemmin puolin,
jäljestys jatkuu pienen houkuttelun jälkeen. 1. kulma tarkasti ja makaus merkataan kusasemalla. 2.
osuudella vain pieniä tarkistuksia jäljen molemmin puolin ja hankala ojan ylitys tarvitsee myös
vähän houkuttelua ylittämiseen. 2. kulma tarkasti ja makaus merkataan pysähtymällä. Viimeinen
osuus sujuvaa jäljestystä. Suoraan kaadolle, jota jää kiinnostuneena tutkimaan. Hyvä jäljestys,
mutta Jasu tarvitsi tänään houkuttelua edetäkseen jäljellä.

N NAURUPARRAN SOMA OMA KETTUNI FI53654/09 s. 15.09.2009
kasv. Carita Nurminen
om. Carita Nurminen
Tammela 26.5.2013
Niemi Ilkka
AVO2
34
Soma nuuhkii huolellisesti alkumakauksen. Edetään maavainuisesti ensin rauhallista vaihtia,

loppua kohden vauhti nopeutuu ja on kuitenkin vielä sopivaa. Ensimmäisen osuuden alkupuolella
poistutaan jäljeltä ja joudutaan palauttamaan ja osoitetaan koiralle jälki. 1. kulma oikaistaan melko
reilusti ja makaus jää osoittamatta. Toisella osuudella edetään pitkään melko kaukana jäljen
sivussa mutta palataan jäljelle sallitun ajan puitteissa. 2. makaus merkitään erittäin selkeästi,
kulma tarkasti. Soma jää nuuhkimaan kaatoa. Hyvä loppua kohti paraneva jäljestys, vaikka tehtävä
alussa kerran unohtui.
Mäntsälä 04.08.2013
Rauli Markelin
AVO0
0
Alkumakauksen näykkimisen jälkeen Soma ohjataan jäljelle. Työskentely on maa- ja ilmavainuista
rauhallista kävelyvauhtia. Ensimmäisellä osuudella kahdesti ja toisella kerran tarkistukset johtavat
hukkaan ja koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle, jonka omisti nuuhkien.

U NAURUPARRAN WAVE RIDER JAMI FI49855/10 s. 03.08.2010
kasv. Carita Nurminen
om. Eerika Korhonen & Janne Tuovila
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Pyykkönen Marja-Maija
AVO1
47
Koira rauhoitetaan jäljen alkuun. Nopea alkumakauksen nuuhkaisu ja kirsu kohti jälkeä. Alkaa
nopeavauhtinen jäljen molemmin puolin polveileva jäljestys. Ensimmäinen makaus ensin sivusta
ohi, mutta palaa ja hakee makauksen, jota nuuhkitaan. Toinen osuus tuulen alapuolella 2-3 metriä
jäljestä, jota aina silloin tällöin käydään tarkistamassa. Toiselle kulmalle tullaan ojan kautta, johon
jäädään kysyvästi odottamaan. Kulma ja makaus takakautta suoraan jäljelle, josta ojaan, ja siinä
uidaan hetki. Suoraa polveilevaa jäljestystä sorkalle, jonka nuuhkii ja nuolee. Hyvä aloittava
jälkipari, joka makaukset saatuaan kiinnostavammiksi, tulevat olemaan loistava työpari. Vauhtia
pitää vielä hiljentää.
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO0
0
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjattuna edetään jäljelle. Heti 1-osuuden alussa vasemmalta lähtee
teeripoikue ja koiraa ei kiellosta huolimatta saada takaisin jäljelle, 1-hukka. Osoitetaan uusi alku
jota edetään parilla tarkistuslenkillä sitten aina 1-kulmalle, josta lyhyellä tarkistuksella 2-osuudelle.
Makaukselle pysähtyy, mutta saisi olla kiinnostuneempi. 2-osuus hyvää jäljestystä noin puoliväliin.
Koira saa hajun riistasta ja laajoin lenkein saa sitten metson lentoon ja siitä 2-hukka. Osoitetaan
puhdas jälki, jota edetään ohi 2-kulman ja yli 2. osuuden laajaan hakuun, mutta ohjaajan
kehotukset saavat koiran palaamaan takaisin 2:lle kulmalle ja siitä 3:lle osuudelle. Hyvää
jäljestystä siitä sinne saakka, kun tuoreet hirvenjäljet ylittävät verijäljen ja vievät koiran mukanaan
3:een hukkaan. Tänään tuomari keskeyttää kokeen. Koira osoittaa välillä osaavansa jäljestää.

U REDADICT COWBOY WITH BOOTS FI44786/10 s. 30.06.2010
kasv. Annina Nurmikivi
om. Nina Salo & Janne Vuorinen
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO0
Woima kutsuttiin alkumakaukselle, joka nuuhkittiin. Sitten määrätietoisesti jäljelle. Edettiin ohjaajan
jarruttamana sopivaa vauhtia erinomaista jäljestystä 1. kulmalle, joka ensin vähän oikaistiin,
mentiin sitten seuraavaa osuutta makaukselle, joka merkattiin erittäin selkeästi. Jatkettiin
määrätietoisesti kulman taakse, hukka. Palautuksen jälkeen taas hyvää jäljestystä 2. osuuden
puoliväliin, jossa poistuttiin vinosti jäljeltä, 2. hukka. Ohjaaja keskeytti kokeen. Tultiin harjoitellen
kaadolle.

N REDADICT DANDY DUCK 63077/08 s. 20.12.2008
kasv. Annina Nurmikivi
om. Annina Nurmikivi
Liesjärvi, Tammela 9.6.2013
Tilles Mari
AVO2
33
Erinomainen ohjattu lähtö. Myrkky lähtee innokkaasti jäljestämään reipasta kävelyvauhtia. Se
etenee jälkeä suoraviivaisen tarkasti pääasiallisesti maavainulla. 1. kulmamakaus merkataan
hyvin, mutta kulmalta Myrkky jatkaa pitkälle aukkoon muita jälkiä tarkastelemaan. Kehotuksilla
palaa kuitenkin jäljelle. 2. kulmamakaus merkataan jälleen hyvin, mutta kulmalta taas reilusti yli
tielle saakka. Nyt eivät kehotukset enää auta joten palautetaan kulmalle. Uuden alun jälkeen hyvää
jäljestystä. Kaadolta Myrkky ottaa sorkan mukaansa. Hyvä jälkikoira, joka vielä tarvitsee - ja saa
paljon apua ohjaajaltaan.
Raasepori 16.6.2013
Kielo Kari
AVO1
42
Myrkky tutkii lähtömakausta pitkään ja hartaasti kunnes lähtee ohjaajan kehotuksin ja saatteluin
hieman tutustuvasti jäljelle. Lähtöviitoitukselta aloittaa alkuun hieman varovaisen, mutta pian
sopivavauhtisen jälkityöskentelyn, joka etenee jälkiuran päällä ja sivuilla aaltoillen. Kaikilla suorilla
joitakin tarkistuslenkkejä, kolmannella osuudella nämä lenkit ovat jo suurehkoja, mutta koira löytää
hyvin takaisin verijäljelle eikä aikaakaan tuhraannu ripeän etenemisen ansiosta. Ensimmäisellä
osuudella myös muut metsänelävät, eritoten myyrät kiinnostavat ja ohjaaja joutuu pariin otteeseen
kehottamaan koiraa, yhden kerran kehotus tulee koiran ollessa aivan jäljen päällä, mutta itsevarma
koira ei onneksi anna tämän häiritä työskentelyään. Myös viimeisellä osuudella tarvitaan pari
ohjaajan kehotusta koiran lähtiessä riistanjäljille, nämä ovat oikea-aikaisia ja koira muistaa
tehtävänsä. Ensimmäisellä kulmalla tutkii makauksen ja miettii hetken olisivatko myyrät sittenkin
kiinnostavampia mutta pienen tarkistuslenkin jälkeen jatkaa itsenäisesti uudelle osuudelle, toinen
kulma jäljen päällä makaus merkaten. Kaadolle tultaessa on jäljen sivussa melko pitkällä
tarkastuksella, saa ilmavainulla hajun sorkasta jolle menee suoraan ja tutkii sorkan jääden
kaadolle. Vaikka ohjaaja joutuikin pari kertaa tukemaan koiraa, oli Myrkyn suoritus tänään kuitenkin
luokan vaatimustaso huomioiden kokonaisuutena erinomainen.
Lohja 14.07.2013
Jessica Järviniemi
AVO2
35
Hyvin ohjattu lähtö. Myrkky-koira etenee sopivaa vauhtia sekä maa- että ilmavainua käyttäen.
Kaksi ensimmäistä osuutta Myrkky jäljestää tarkasti jälkiuralla. Ensimmäinen makaus merkataan
pysähtyen ja nuuskien, kulma ulkokaarroksella. Toinen makaus nopeasti nuuskaisten. Toisella
kulmalla runsaasti pyörimistä ja lopuksi ohjaajan kehotuksella löytää seuraavalle osuudelle.
Kolmannen osuuden puolessa välin koira ajautuu jäljen sivuun eikä löydä takaisin jäljelle - uusi
alku. Uuden alun jälkeen tarkkaa jäljestystä kaadolle, jonka nuuskii ja nostaa. Innokas, sisukas
jäljestäjä!
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO2
37
Myrkky nuuhkii alkumakauksen ja lähtee maavainuisesti jäljelle. Aluksi vauhti on rauhallinen.
Ohjaajan narunkäyttö on erinomaista eikä koiralle tule turhaa jarrutusta eikä pysähdyksiä. Pian
vauhti nopeutuu sopivaksi ja juuri ennen kaatoa jopa reippaaksi. Kaikki osuudet edetään tarkasti ja
varmasti jäljellä, mutta ensimmäisen osuuden puolivälissä jälki ylittää pienen hakkuuaukon. Myrkky
lähtee kiertämään sitä, jäljeltä ei tarvitse poistua kauas. Se kääntyy puolivälistä takaisin ja
pysähtelee. Ohjaaja kehottaa oikea-aikaisesti. Myrkky tuntuu tietävän, että hakkuuaukiolle pitäisi
mennä, se ei mene ja tuomitaan hukka. Ensimmäinen makaus ylitetään, toinen merkataan
selkeästi. Molemmilla kulmilla aivan pieni suunnantarkistus. Myrkky jää kaadolle ja ottaa sen
lopulta suuhunsa.

N REDADICT DANDY DUCK FI63077/08
kasv. Annina Nurmikivi
om. Annina Nurmikivi
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Arto Kylmälä
AVO2
39
Ohjaaja osoittaa Myrkylle alkumakauksen. Myrkky jäljestää reipasta kävelyvauhtia aivan jäljen
päällä. Osuuden puolivälissä ukkometso lähtee ryskyen lentoon aivan jäljen vierestä. Myrkky
tottelee ohjaajan kieltoa ja jatkaa jäljen seuraamista. Ensimmäisellä kulmalla olevan makauksen
koira merkkaa hyvin ja jatkaa rengastaen toiselle osuudelle. Osuuden loppupuolella Myrkky
ajautuu jäljen sivuun yrittäen laajalla rengastuksella palata jäljelle. Jälkiura löytyy, mutta se
ylitetään ja matka jatkuu suoraviivaisesti väärään suuntaan. Määrätään hukka. Puhdas jälki ja
matka jatkuu kulmalle. Makaus merkaten pienellä rengastuksella kolmannelle osuudelle. Osuuden
loppupuolella vauhti kasvaa, silti jäljestys sujuu hyvin. Kaadolle ilmavainulla. Myrkky esittelee
sorkkaa ylpeänä. Hieno jäljestyssuoritus yhtä pientä hairahdusta lukuun ottamatta.

N REDADICT GUILTY BULLET FI55225/12 s. 30.09.2012
kasv. Annina Nurmikivi
om. Sirpa Kallio
Mäntsälä 04.08.2013
Juhani Heikniemi
AVO3
25
Alku osoitetaan ja Siiri ohjataan jäljelle. Melko pian löytyy parempi tuoksu, ja se vie hukkaan.
Suoran loppu melko jälkitarkkaa työtä kulmalle asti, joka oikaistaan, ja makaus jäi merkkaamatta.
Toisen suoran puolessa välissä ura vie pois jäljeltä ja kuuma metsä on vienyt parhaat mehut
Siiristä ja on pysähdyttävä lepäämään. Palaa kuitenkin jäljelle mutta ylittää sen ja poistuu jäljeltä,
hukka. Jälkeä pitkin kulmalle, jonka merkkaa ja jatkaa uudelle suoralle. Viimeisellä suoralla
maahan jätetyt harvennuspuut aiheuttavat empimistä ja kiertelyä. Kaadolle kuitenkin löydetään ja
sitä pysähdytään nuuhkaisemaan.
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO3
28
Siiri nuuhkii alkumakauksen ja lähtee innokkaasti jäljelle. Edetään kaikki osuudet sopivaa vauhtia
aivan jäljen päällä paitsi toisen osuuden lopussa tehdään laajahko kaarros jäljen sivuun.
Molemmat makaukset merkataan selkeästi, mutta molemmilta kulmilta jatketaan suoraan yli melko
määrätietoisesti. Näistä kaksi hukkaa. Kaato kiinnostaa.

U REDADICT MUD MAGNET FI26127/11
kasv. Annina Nurmikivi
om. Sanna Rantanen
Tampere 11.7.2013
Sohlman Karla
AVO1
41
Koho tutkii lähtömakauksen syöden sen perusteellisesti ja se ohjataan hyvin työtehtävään. Alkaa
sopivavauhtinen jälkityö, jossa käytetään ilmavainua ja parilla pätkällä maavainua. Kaikki osuudet
aaltoillen ja pyörähdyksiä ja pistoja tehden. Välillä Koho tarvitsee muistutuksia ja palataan heti
työtehtävään. Toisella ja kolmannella osuudella mennään pikku pätkä jälkitarkasri. Ensimmäinen ja
toinen makuu merkataan syöden ne hyvin. Ensimmäinen kulma laajalla lenkillä uudelle osuudelle.
Toinen kulma tarkasti. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa ja jää paikoilleen. Nuori innokas
ensikertalainen, josta harjoitus tekee jälkivarman ja ohjaajan lenkitys loppuu. Jäljen paikasta Koho
on hyvin tietoinen kokoajan. Tänään pisteisiin vaikuttaa ensimmäinen kulma ja matkan aikana
"harhailut".
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO3
25
Koira kutsutaan lähtömakaukselle, josta on kiinnostunut. Ohjattuna edetään 1:lle osuudelle. 1:llä

osuudella koira tekee useita lyhyitä tarkistuksia jäljen molemmin puolin. Ennen kulmaa mennään
vasemmalle jäljestä ja siitä 2:en osuuden ylitse pitkälle. Ohjaajan usean kehotuksen avulla
saadaan koira kaartamaan sieltä 2:lle osuudelle alkuosalle. 1-kulma ja makaus ohitetaan. Heti taas
mennään oikealta sivulle aina 1-hukkaan asti. Osoitetaan uusi alku, jota etenee hyvin hiukan
matkaa, kunnes vasemmalla sorkkaura kiinnostaa ja ohjaajan kiellon sekä kehotuksen jälkeen
edetään takaisin verijäljen tuntumaan. Laajat kaarrokset ja lenkit vievät ohi 2-kulman ja 2makauksen 3:lle osuudelle. 3:s osuus aiheuttaa laajoja hakulenkkejä sekä koiraa joudutaan
kehottamaan. Aivan loppuosalla mennään verijäljen tuntumassa lähelle kaatoa, josta koira saa jo
kaukaa hajun ja kiertää sille sivusta. Sorkasta on kiinnostunut ja innostunut. Lisää harjoitusta
kaipaava nuori koira.

U REDADICT RUTHLESS RANGER 44940/07 s. 20.07.2007
kasv. Annina Nurmikivi
om. Niina Niemi
Rovaniemi 08.09.2013
Juha Karlström
VOI1
48
Rauhoitettu lähtö. Etenee voimakkaasti jarrutettuna sopivalla kävelyvauhdilla pääosin ilmavainulla.
Suorat osuudet hyvin ilman tarkistuksia. Ainoastaan 3. osuudella yksi narun mittainen tarkistus.
Makuut merkkaa hyvin, joista toista ja neljättä jää hetkeksi syömään. Katkokulma jäljentekijöiden
jälkiä pitkin. Toisella kulmalla suunnanvarmistuslenkki ja kolmannella samoin. Suoraan sorkalle,
jota kantelee. Erinomainen suoritus.

U REDDISH DREAM'S LIGHTNING NIGHT FI40209/12 s. 18.06.2012
kasv. Titta Kopeli
om. Eeva-Kaisa Savolainen
Muurla 04.08.2013
Paul Vuori
AVO0
0
Lähtömakuun vilkaistuaan Eino lähtee sorkkaa kohti. Ensimmäinen osuus reippaasti kävellen lähes
jälkiuralla maavainun turvin. Makauksella pysähdytään, seistään makauksen päällä ja nuuhkitaan
alue. Kulma tarkasti. Toinen osuus puoliväliin tarkasti, kunnes tullaan aurinkoiselle aukiolle. Tässä
Eino päättää lähteä paluujäljelle, josta hukka. Palautuksen jälkeen edetään ihan pieni pätkä ennen
kuin koira alkaa piehtaroimaan, eikä jälki kiinnosta. Jonkin ajan kuluttua tuomitaan toinen hukka,
että päästään jatkamaan. Loppuosuus makuulle hienosti. Selkeä merkkaus ja tarkka kulma.
Viimeistä osuutta edetään vain alku, kunnes taas istahdetaan jäljen viereen. Harjoituksen vuoksi
loppuun ja kaatokäytös moitteeton. Alkuosuus hienoa työtä, hieman pidempiä harjoitusjälkiä niin
Einosta tulee hyvä jälkikoira - aineksia löytyy.

U RENARDER'S TIERYN AV DEVERRY 48983/04 s. 03.07.2004
kasv. Louise Blomqvist, Ruotsi
om. Sanna Rantanen
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Salokanto Jari
VOI1
42
Narrin lähtö oli varma ja vakaa ja näytti kovin siltä, että voittajajälkeä oli ennenkin koluttu.
Vaikkakin katkoskulma käytiin varmistamassa melko kaukana etumaastossa ja sieltä myös
kaarreltiin pitkästi eteen ja pitkähkö pätkä jäi tutkimatta. Toisaalta sitten makuut tuntuivat olevan
kokeneelle koiralle yhtä tyhjän kanssa. Niitä ei vaivauduttu noteeraamaan. Tässäpä ne negatiiviset
seikat, jotka koekauden etenemisen myötä parantunevat, niin koiran jäljestys on kovassa iskussa.
Koira nakuttaa jälkeä tasaisen tarkasti ja ripeää kävelyvauhtia ja vaikka muutama sivupisto
tehdäänkin, niin koiran nenä on kuin elokuvien jälkikoira, erehtymättömän tarkka ja asiansa

oppinut. Viimeisellä kulmallakin tehdään pieni tarkistuslenkki, mutta se ei vauhtia hidasta. Kaadolle
koira pyyhältää onnistumisen riemulla ja nappaa sorkan suuhunsa. Nautittava kokonaissuoritus,
johon olisi toivonut edes hivenen makuiden huomioimista, mutta ei vaan maltettu.

U RIALTHING FIRST ACTION HERO FI14251/11 s. 02.01.2011
kasv. Susanna Tyrväinen
om. Stina & Jussi Joutsenvirta
Toivakka 02.06.2013
Aila Pekkarinen
AVO2
33
Rauhoitellen ohjatusti jäljelle. Jäljestys etenee ilmavainulla aaltoillen jäljen molemmin puolin ja
rauhoitellen jäljen etenemistä. 1. osuus jälkitarkkaa ja 1. kulmalla makaus tutkitaan ja lähtee
rengastamaan etsien suuntaa. Löytää paluujäljen ja siitä 1. hukka. Palautetaan ja edetään 2.
osuutta rauhallisemmin ja tarkemmin. 2. kulmalla makuu osoitetaan ja kulma tarkasti. 3. osuudella
kuumuus haittaa jo keskittymistä ja tehdään runsaasti pyörimistä riistan jäljillä. Kaato löytyy ja se
tutkitaan. Innokas jäljestäjä jota kuumuus tänään hieman hyydytti.

N RIALTHING FIRST STEP FI14253/11 s. 02.01.2011
kasv. Susanna Tyrväinen
om. Susanna Tyrväinen
Hirvensalmi 2.8.2013
Huttunen Markku
AVO3
26
Nopeasti nuuhkaistaan alkumakaus. Koira työskentelee laajasti siksakaten ja etenee sopivalla
vauhdilla. Heti jäljen alusta laajat lenkit jäljen molemmin puolin eikä varsinainen jäljestys ala. Uusi
alku, jonka jälkeen päästään etenemään jäljellä. 1. ja 2. osuudella useita tarkisteluja ja pysähtelyjä.
2. osuuden lopulla jäljestys ei etene, joten uusi alku 2. kulmalta. 3. osuus hyvin jäljellä. 1. kulma
merkkaa makuun, laajalla kierroksella seuraavalle osuudelle. Kaadon nuolee. Hyvä suoritus.

N ROOSA 10440/08 s. 06.12.2007
om. Reima Ovaskainen
Juuka 9.6.2013
Nurmiranta Olavi
VOI1
43
Ohjattu lähtö. Nuusku lähtee pääosin maavainuiseen jäljestykseen rauhallista vauhtia. Osuudet
mennään tarkasti, samoin ensimmäinen kulma. Katkokulma selvitetään tuulta apuna käyttäen
hyvin, kolmas kulma hieman laajalla lenkillä. Makauksista koira nuuhkaisee kolmatta, muut
ylitetään. Kaato kiinnostaa.

N ROSMARIN 24108/04 s. 22.04.2004
kasv. Henna Räisänen
om. Mervi Pekkanen
Mäntsälä, Hirvihaara 5.5.2013
Pirhonen Heikki
VOI1
44
Reipas, hyvin ohjattu lähtö. Ruusa jäljestää mukavaa jälkityöhön sopivaa vauhtia jälkiuran
välittömässä läheisyydessä ja sen päällä. Katkokulma selvitetään jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen,
toinen kulma tarkistuslenkillä ja kolmas jälkitarkasti. Makauksista lähtömakaus ja viimeinen
makaus nopeasti, muut yli. Kaadolle suoraan, jonka tutki ja jää vierelle. Makausten
merkkaamattomuus pudottaa tänään huippupisteiltä

Padasjoki 9.5.2013
Muje Kari
VOI1
40
Ruusa rauhoitetaan ennen starttia ja hyvin ohjatusti matkaan. Ruusa jäljestää sopivaa vauhtia,
vaikka aluksi tulee pari intohaukkua, ja maavainua suosien. Ensimmäiset 3 suoraa hyvin
jälkitarkasti, katko ripeästi veren loppu merkaten. 2. kulman Ruusa rengastaa pariin otteeseen
riistajälkiä ihmetellen. 3. kulma taustan kautta koukaten. Loppuosuudella pitkä tarkistus molemmin
puolin, ja sitten suoraan kaadolle joka maistellen haltuun. Matkalla kaikki makaukset ohitetaan,
muuten hyvä suoritus riistarikkaassa maastossa.

U RUS N' RIV TÅJZ'S TO BE WITH YOU DK14243/2007 s. 16.08.2006
kasv. Therese Knutsson
om. Stave Svend
Muurla 04.08.2013
Virpi Solla
VOI1
43
Mickey tutkii alkumakauksen ja aloittaa itsenäisen jälkityön käyttäen sekä ilma- että maavainua.
Ensimmäinen osuus melko tarkasti, vain pari pientä pistoa jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma katko - veretyksen lopun yli, tekee lenkin ja palaa jäljentekijöiden jälkiä uudelle osuudelle. Toisella
osuudella kulkee laajahkon lenkin jäljen sivussa, palaa takaisin ja toinen lenkki jäljen toiselle
puolelle. Toinen kulma pienellä tarkastuslenkillä, kolmas kulma oikaistaan. Makauksista merkkaa
pysähtyen ensimmäisen, toisen ja kolmannen - neljäs ohitetaan pysähtymättä. Mickey käyttää
pääosin ilmavainua, mutta se haluaa usein tarkastaa jäljen tarkasti maavainulla, siksi työskentely
on välillä sik-sak-maista ja hitaammin etenevää. Kaadolle pysähtyy sitä tutkimaan ja nappaa
suuhunsa. Hyvää itsenäistä jälkityötä.

N SIIPIVEIKON PALLOILEE PELLOLLA FI48375/12 s. 02.08.2012
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Mervi & Petri Kurunsaari
Kauhava 28.7.2013
Rasinpää Jyrki
AVO3
28
Tiia tutkii tarkasti alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen maavainua käyttäen.
Jäljestys sujuu kohtalaisesti 1. osuuden loppupuolelle kunnes törmää hirvenmakauksiin ja
eteneminen muuttuu puurtavaksi. Pian poistutaan suoraviivaisesti jäljeltä ja tuomitaan hukka.
Palautuksen jälkeen edetään kulmalle, joka tarkasti ja makaus merkataan hätäisesti. 2. ja 3.
osuudella eteneminen on puurtavaa ja tehdään paljon tarkistuksia jäljen ympärillä. 2. kulma tarkasti
ja makaus merkataan. Suoraan kaadolle jota jää tutkimaan. Tänään tavoite saavutettiin mutta
meno oli sen verran puurtavaa että se aiheuttaa palkintosijan tiputuksen.
Korsholm 08.09.2013
Nina Kujala
AVO0
Rauhallinen opastettu lähtö alkumakaus nuuskien. Tiia jäljestää hyvätahtista vauhtia maa- ja
ilmavainulla jäljen ylitse risteillen. 1. osuus hyvää jälkitarkkaa työtä lähes 1. kulmamakaukselle
saakka. Tämän jälkeen jäljestystyyli muuttuu ja Tiia tekee tarkastuslenkkejä jäljen molemmin
puolin. Kulmamakaukset merkkaa. Kaadoille laajoilla tarkastuslenkeillä, joista ajautuu suoraan
tielle. Ohjaaja keskeyttää kokeen. 1. kulmamakauksen jälkeen jokin sekoittaa Tiian työskentelyn,
mutta 1. osuudella koira kuitenkin osoitti osaavansa jäljestää.

U SIIPIVEIKON PYHÄT PYSSYT FI34343/10 s. 29.03.2010
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Sanna & Marko Syrjä
Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI3
23
Nuutille näytetään lähtömakaus ja sen tutkittuaan ohjataan hyvin työtehtävään. Alkaa
sopivavauhtinen jäljestys jossa käytetään ilmavainua. 1. osuus aaltoilevaa jäljestystä tehden parit
pyörähdykset jäljen sivuun ja yksi laajempi tarkistuspisto. Makuun tutkii hyvin. 1. kulma
taustantarkistuksella. 2. osuus alkua hyvin, mutta sitten häntä alkaa heilumaan ja lähdetään jäljeltä
määrätietoisesti 1. hukkaan asti. Uusi yritys puhtaalta ja hyvin makuulle jonka tutkii hyvin. Mutta
sitten taas mennään, tuomitaan 2. hukka. Uusi yritys puhtaalta ja 2:lle kulmalle hyvin. Siellä katko.
Veretyksen lopusta rengastuksia ja se teettää töitä, mutta selviää omatoimisesti. Uudelle
osuudelle. 3. osuus kuljetaan jäljen sivussa mutta tullaan sivusta makuulle joka tutkitaan hyvin.
Loppuosuus pientä aaltokuviota tehden. 3:s kulma pienellä taustantarkastuksella. 4:s osuus
aaltoillaan ja tehdään laajoja pistoja ja pyörähdyksiä. Makuun tutkii hyvin. Kaadolle tullaan ja se
kiinnostaa ja esitellään ylpeänä ohjaajalle. Nuutti oli tietoinen missä jälki menee. Kokemuksen
myötä varmasti ylimääräiset lenkitykset jäävät pois ja jälkiuskollisuus varmentuu. Jäljestää tämä
VOI-luokan ensikertalainen kyllä osaa.
Keuruu 25.08.2013
Tuija Sällylä
VOI0
0
Nuutille osoitetaan lähtö hyvin ja se lähti maa-sekä ilmavainua käyttäen jäljelle. Jäljestää
ensimmäiselle makaukselle asti hyvin, ennen makausta on hieman jäljen vieressä mutta
makauksen tuoksu palauttaa Nuutin jäljelle vaikka kävi viereisellä metsätiellä. Ensimmäisen
osuuden lopussa jäljen tuntumasta lähtenyt metsäkanalintu aiheuttaa ensimmäisen kulman
tuntumassa pyöritystä ja puurtamista, joten osoitettiin puhdas jälki. Vähän matkaa jäljestettiin ja
taas koira lähti hakukuviolla linnustamaan, josta toinen hukka ja tämä toistui toisella kulmalla ja koe
keskeytettiin.

U SIIPIVEIKON RIEKONRIISTÄJÄ FI21742/09 s. 28.02.2009
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Reeta Raatikainen
Tammela, Susikas 26.5.2013
Niemi Ilkka
AVO2
33
Rigo nuuhkii ja tutkii alkumakauksen tarkasti. Ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi. Välillä edetään
aivan suoraviivaisesti jäljellä, mutta tyyliin kuuluu myös pieni siksakki jäljen päällä. Myös muutama
pieni tarkistusrengastus tehdään. Ensimmäisen osuuden loppupuolella tehdään pieni pisto jäljen
sivuun, palataan jäljelle, mutta ylitetään se ja seurataan melko määrätietoisesti pieniä sorkanjälkiä.
Palautetaan jäljelle. Toisen osuuden alussa ja kolmannella osuudella jäädään tutkimaan jäljen
sivustoja melko pitkäksi aikaa, mutta lopulta jäljestys kuitenkin jatkuu, yksi kehotus tarvitaan. Se
tulee oikeaan aikaan, kun koira on pysähtynyt ja vilkaisee ohjaajaan. Se myöskin tehoaa.
Ensimmäisellä kulmalla makauksen vierestä pisto yli, takaisin tullessa selkeä makauksen
merkkaus. Toinen makaus olisi pitänyt merkata selkeämmin, se nuuhkaistaan hidastaen. Toinen
kulma tarkasti. Rigo jää nuuhkimaan kaatoa.
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Ahti Mikko
AVO1
48
Rigo tutkii alkumakauksen ja ohjataan jälkityöhön, jossa verijälkeä seurataan veretyksen puolelta
toiselle mutkitellen, edeten kuitenkin jälkitarkasti. Loppua kohti etenevyys aavistuksen
suoraviivaisempaa. Jäljestämisvauhti on reippaaksi jarrutettua. Ensimmäinen kulma ok, mutta
makaus merkataan liian hätäisesti. Toinen kulma hienosti, makaus hyvin merkaten. Kaadolle
tullaan suoraan ja Rigo jää sorkkaa tutkimaan. Erinomainen jäljestämissuoritus, jossa ohjaaja luotti
sataprosenttisesti koiraansa.

Mäntsälä 04.08.2013
Rauli Markelin
AVO3
20
Rauhoitettu lähtö. Rigo jäljestää maa- ja ilmavainua käyttäen mukavaa kävelyvauhtia polveillen
jäljen molemmin puolin. Kaikilla osuuksilla erikokoisia tarkistuksia, joista kaksi johtaa hukkaan.
Makuut merkataan nopeasti ja kulmat tarkistellen. Sorkan omisti nuuhkien ja jääden viereen.
Virrat 18.08.2013
Ilkka Niemi
AVO1
49
Rigo nuuhkii alkumakauksen ja pyrkii ryntäämään innokkaasti jäljelle, mutta ohjaaja vaatii
nuuhkimaan jälkeä maasta. Jälkeä edetäänkin sitten maavainulla. Ensimmäisellä ja viimeisellä
osuudella edetään vähän matkaa jäljen vieressä samalla vähäsen muita hajuja tutkien.
Eteneminen ei kuitenkaan häiriinny. Toisella osuudella havainnoidaan ilmavainulla ympäristöä,
mutta sekään ei vaikuta jäljestykseen. Molemmat kulmat tarkasti. Makaukset merkataan
pysähtymällä nuuhkimaan. Aivan täydellisessä merkkauksessa jälkimmäinen pysähdys olisi saanut
olla vähän pidempi. Rigo jää kaadolle ja ottaa sen lopulta suuhunsa.

N SIIPIVEIKON SANNISYYSHEHKU 10150/07 s. 11.10.2006
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Mervi Pekkanen
Hollola 2.7.2013
Henttu Tuovi
VOI2
34
Ohjatusti jäljelle, alkumakuu osoitetaan. Sanni jäljestää ilmavainua hyväksikäyttäen jarrutettuna
reippaaseen kävelyvauhtiin. Työskentelytavasta johtuen (ilmavainu) koiran jälkityökuvio on erittäin
laaja. Koira työskenteli paljon jäljen sivulla, kuitenkin edeten jäljen suuntaisesti. Ensimmäisellä
osuudella koira eteni jäljen sivussa. Sanni oli pienen kumpareen päällä ja haistoi sieltä
vahvemman verivanan, mutta harmittavasti valitsi palata jäljen päälle makuun jälkeen, näin
ensimmäinen makuu ohitettiin. Edettiin ensimmäiselle kulmalle, joka oli katkokulma. Siellä Sanni
oikaisee katkokulman sivuitse ihmisjälkikulmalle siitä nopeasti ilmavainulla veretetylle osuudelle
suoraviivaisesti. Toisella osuudella Sanni pohtii hetken metsäajouralla, kulkeako polkua vai
umpimetsää. Se valitsee umpimetsän, jolloin toinen makuu löytyi ja merkittiin nopeasti
nuuhkaisemalla. Toinen kulma käännyttiin jäljentekijöiden jälkiä myötä, mutta heti sen jälkeen koira
siirtyy kauas sivulle. Jälkityö etenee jäljen mukaisesti. Koira ylittää jäljen melko suoraviivaisesti ja
siirtyy nyt kulkemaan suht' etäällä toisella sivulla. Tämän takia kolmas makuu kierretään kaukaa.
Taas Sanni ylittää jälkiuran makuun jälkeen, siirtyy metsätaipaleen reunaan haistelemaan.
Ohjaajan kehotettua koiraa jäljestys jatkuu. Koira etenee taas riistapolkua rintamasuunta hieman
poispäin jäljestä. Tästä poistumisesta tuomittiin 1. hukka, koska kolmannella osuudella koira oli
työskennellyt kaukana jäljestä eikä koiran työskentely vaikuttanut varmalta. Uuden alun jälkeen
koiran työskentely tarkentui ja jälkiuskollisuus parani. Kolmas kulma tarkkaan uudelle osuudelle.
Edettiin jäljen tuntumassa, neljäs makuu merkattiin nopeasti pysähtymättä. Sanni lähestyi kaatoa,
pysähtyi ihmettelemään. hieman ennen kaatoa oli sienestäjiä koiransa kanssa. Koira meni kaadolle
jäljen sivusta, mutta kaato oli sorkaton. Sienestäjä kertoi, että koira oli siirtänyt sorkan. Koira sai
kehotuksen jatkaa työskentelyä ja Sanni hetken ilmavainulla tuumittuaan löysi vahvasti pureskellun
sorkan. Koira oli erittäin iloinen ja ylpeä löydöstään. Sanni oli ilmavainuinen jäljestäjä, jonka laaja
työtapa sekä haittasi että auttoi koiraa tänään.
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Iskanius Mauri
VOI1
47
Hyvä rauhoitettu lähtö. 1., 2., 3., ja neljäs osuus hyvää ja suoraviivaista jäljestystä aivan jäljen
päällä. 1. kulma jossa katko suoritetaan hyvin hakien. 2. kulma pienellä lenkillä, 3. kulma tarkasti.
Makauksista 3 merkataan hyvin, 1 ohi. Kaadon nouti
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
48
Koiraa rauhoitellaan ennen alkumakuuta, jonka jälkeen ohjatusti jäljelle. Koira aloittaa jälkitarkan,
itsenäisen pääasiassa ilmavainuisen jälkityön, joka etenee maastoon sopivaa vauhtia. 2. kulma

jolla katko, oikaistaan oletetun kulman kohdalta uudelle osuudelle. Muut kulmat jäljen mukaisesti.
Hieman ennen kolmatta kulmaa lentoon lähtenyt koppelo kiinnittää koiran huomion, mutta ohjaajan
oikea-aikainen kehotus palauttaa koiran jälkityöhön. Kaikki makuut merkataan erinomaisesti
pysähtyen ja nuuhkien. Kaadolle suoraan, sorkan otti suuhun.

U SIIPIVEIKON TÄYTTÄ RUUTIA FI34344/10 s. 29.03.2010
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Samuli Tiirikainen
Tampere 11.7.2013
Sohlman Karla
AVO1
44
Hyvä ohjattu lähtö. Ruuti saatetaan hyvin ensimmäiseen työtehtäväänsä jossa käytetään pääosin
maavainua. Ensimmäinen osuus mennään aaltoillen ja seisoskellen tukea ohjaajalta hakien.
Kehotuksin jatkaa matkaa. Toinen ja kolmas osuus mennäänkin jo varmemmin ja ei tehdä kun pari
pikku pyörähdystä jäljen sivuun ja aaltoilukuvio on pienentynyt. Loppua kohden työkin parani
hienosti. Ensimmäisen kulman makuu merkataan vauhdista nuuhkaisten, kulma mennään tarkasti.
Toinen kulma mennään pienen pienellä rengastuksella ja makuu merkataan hyvin. Kaadolle tullaan
ja jää paikoilleen esittelemään "aarretta". Hieno suoritus ensikertalaiselta. Harjoituksen myötä
varmuus alussa lisääntyy ja Ruudin työtehtävä sujuu alusta loppuun varmemmin. Tänään pisteisiin
vaikuttaa ensimmäisen kulman laimeahko makuun osoitus ja ensimmäisen osuuden epävarma
meno.
Keuruu 25.08.2013
Tuija Sällylä
AVO1
47
Ruutille osoitettiin lähtö ja se lähtee määrätietoiseen jäljen päällä aaltoilevaan jäljestykseen.
Käyttää jäljestyksessä maa- sekä ilmavainua ja etenee maastoon sopivaa vauhtia. Ensimmäinen
kulma tarkasti makaus merkaten, toisen kulman hieman oikaisi. Kaadolle tuli pienellä kierroksella,
osoitti sen selvästi nuuhkien.

U SIIPIVEIKON VIIS VOIMASTA FI40651/11 s. 10.06.2011
kasv. Anna & Ville Rantala
om. Sara Lukkala
Kuru, Paukkula 14.7.2013
Koskinen Rauno
AVO1
46
Koiralle osoitetaan lähtömakaus ja ohjataan jälkityöhön. Sitä tehdään maavainulla ja edetään
sopivaa vauhtia. Kaikki osuudet edetään jälkiuralla paitsi ensimmäisen osuuden ojan ylityksessä
tehtyjä tarkasteluita. Ensimmäinen makaus merkataan, kulmalla laajahkot tarkastelut. Toinen
makaus merkataan. Toinen kulma ensin suoraan ja pari pyörähdystä, palaa kulmalle ja matka
jatkuu. Kaadolle suoraan, se kiinnosti. Suunnan muutosten harjoittelulla pienet kaunseusvirheet
saadaan pois niin suoritus on mallikelpoinen
Orivesi 03.08.2013
Seppo Tavi
AVO1
40
Lähtö tutkitaan ja innokkaasti jäljelle. 1. suora reipasta vauhtia tarkasti. Kulma tarkasti makaus
osoittaen. 2. suora parilla tarkastuskiepityksellä loppupuolella jossa ojassa vilvoittelu meinaa
hukuttaa jäljen. Sitkeällä haulla päästään kuitenkin eteenpäin. Kulma 15 m lenkillä makaus
osoitetaan. 3. osuuden menee reipasta vauhtia sujuvasti. Kaato löytyy ilmavainulla ja osoitetaan
jääden paikalle. Hyvää ripeää jäljestystä.
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
45
Koira tutkii alkumakuun ja tästä ohjatusti jälkityöhön. Koira aloittaa itsenäisen maavainuisen
maastoon sopivaa vauhtia etenevän jälkityön. Edetään veriuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Joka osuudella pari pientä pistoa sorkan jäljille, joilta itsenäisesti takaisin. 1. kulma
jolla katko rengastaen uudelle osuudelle, 2. kulma lenkillä takaa, 3. jäljenmukaisesti. Makuista 1.,

2. ja 3. merkataan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, 4. ohi. Kaadolle ilmavainulla, sorkkaa nuuhki
ja nuoli.
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Rauno Koskinen
VOI2
34
Koira ohjattuna jälkityöhön. Pääosin maavainuinen jälkityö etenee sopivaa vauhtia. Kaikilla
osuuksilla tehdään tarkisteluita jälkiuran sivulla, muutoin edetään jälkiuralla. Makauksista kaksi
ohitetaan ja yksi nuuhkaistaan vauhdista ja yksi merkataan pysähtyen. 1. kulma pienellä
takalenkillä. 2. kulma, jolla katko, selviää hakien ja osin ihmisjälkiin tukeutuen. 3. kulma teettää
kovasti töitä ja se varmistellaan kolmeen kertaan ja kohta kulman jälkeen lenkiltä palattuaan koira
ottaa paluujäljen. Tästä 1. hukka. Kaadolle suoraan, se kiinnosti. Raskaassa maastossa hieno
suoritus koiralta.

N SMALL FETCHER KAUNOTAR FI22634/10 s. 02.03.2010
kasv. Mika Lehto
om. Vesa & Mika Lehto
Uusikaupunki 28.4.2013
Pirhonen Heikki
AVO1
48
Fionalle osoitetaan lähtömakaus, jonka se tutkii. Aloitetaan jäljestykseen sopivavauhtinen ja hyvin
etenevä jäljestys. Edetään aina kolmannelle osuudelle saakka jälkitarkasti. Kolmannen osuuden
alussa pienet tarkastuslenkit jäljen molemmin puolin. Löydetään kuitenkin jälki omatoimisesti,
osuuden puolen välin jälkeen sama toistuu. Edetään kaadolle, jonka tutkii ja jää vierelle. Molemmat
kulmat jälkitarkasti ja makaukset osoitetaan hyvin pysähtyen. Erinomainen suoritus.
Loimaa, Virttaa 26.5.2013
Grönman Kari
VOI0
0
Hyvä ohjaus jäljelle, koira aloittaa hieman epävarman oloisen jälkityön. Edetään noin 100m, jonka
jälkeen koira erkanee jäljestä, eikä palaa, hukka. Osoitetaan puhdas jälki, jota aina ensimmäiselle
kulmalle asti, selvittää katkon, mutta ei suostu etenemään kehoituksista huolimatta, hukka.
Osoitetaan puhdas jälki, jonka jälkeen epävarman oloinen kaartelu jatkuu aina kaadolle asti,
sorkkaa nuuhki ja nuoli. Kaikki makuut koira merkkaa esimerkillisesti. Toinen ja kolmas kulma
laajoilla lenkeillä. Tänään puurtava työskentely johtaa putoamiseen palkintosijoilta
Uusikaupunki 30.6.2013
Juhani Heikniemi
VOI 0
0
Fiona ohjataan jäljelle. Heti krepityksen jälkeen huomataan, että tänään jälkityö ei maistu, ja
seurakin tuntuu vähintään epämiellyttävältä. Työtä tehdään sekä maa- että ilmavainulla. Vain
ajoittain jäljestys maistuu, siihenkin tarvitaan runsaasti kehotuksia. Makaus kuitenkin löydetään ja
merkataan. Jäljen sivusta kaartaen katkokulman verityksen loppuun ja siitä yli hukkaan asti.
Jatketaan uudelta suoralta. Suoran alussa vastaan tulee myös syvä oja, ja siitä Fiona ei halua
mennä yli, ja koska aikaa on kulunut jo paljon, tuomari keskeyttää kokeen. Tänään Fionaa ei
huvittanut.
Mäntsälä 04.08.2013
Tuovi Henttu
VOI0
0
Ohjattu lähtö. Fiona jäljestää maa- ja ilmavainua hyväksikäyttäen miellyttävää kävelyvauhtia. Koira
selvittää jälkeä suoraviivaisesti jäljen päällä tai pienellä aaltokuviolla. Fiona jäljestää hyvin
metsäosuudet, mutta suomaasto koituu koiran kohtaloksi. Suo-osuuksilla koira on täysin
eksyksissä, eikä tunnista verijälkeä, vaikka seisoo sen päällä. Ensimmäinen hukka juuri ennen
toista kulmaa, joka on katko. Koira kuitenkin selvittää katkon kohtuudella, mutta poistuu jäljeltä.
Toinen hukka. Uuden alun jälkeen metsäosuus edetään hyvin, osuuden lopussa laskeudutaan
suolle, eikä Fiona selvitä jälkeä. Kolmas hukka juuri ennen toista kulmaa ja koe keskeytyy. Kaikki
makuut merkattiin erinomaisesti. Kaadolle harjoitellen ja se kiinnosti. Harjoitusta erilaisissa
maastoissa, niin tuloksia tulee koiralle.

Loimaa 25.08.2013
Mari Mamia
VOI2
34
Hyvä ohjaus jäljelle, alkumakaus nuuskitaan. Koira jäljestää maa- ja ilmavainulla jäljen päällä
aaltoillen, sopivaa vauhtia. Jokaisella osuudella laajojakin tarkistuslenkkejä jäljen sivuun, paitsi
viimeisellä osuudella, joka mennään tarkasti jäljen päällä. Kulmista ensimmäinen (katko) pitkälle yli
riistapolkuun seoten, sitten työlästä hakua ja lopulta laajalla kaarrolla uudelle osuudelle. Toinen
kulma pitkälle yli, koska haistaa kauriin raadon, sitten laajalla kaarrolla uudelle osuudelle. Kolmas
kulma pitkälle yli, eikä palaa itsenäisesti. Tuomitaan hukka. Makuista ensimmäinen ohi, muut
erinomaisesti pysähtyen ja nuuhkien. Kaadolle suoraan, sorkan noutaa.

U SUNLIT THUNDER RUMBA EMMASTARS FI21061/10 s. 02.11.2009
kasv. Unni K. Solberg, Norja
om. Marjo Käyrä & Sari Harju
Siikalatva 4.8.2013
Kemppainen Pasi
AVO3
28
Hyvä jäljelle ohjaus. Ensimmäinen osuus tarkkaa ja sopivavauhtista, pääosin maavainuista työtä
kulman tuntumaan, tällöin kirsu tuulen suuntaan ja lumoavan hajun perässä ensimmäiseen
hukkaan. Palautus ja ensimmäinen kulma jäljen mukaisesti makuu hyvin osoittaen ja urosmaisesti
merkaten. Toinen osuus jälkitarkasti. Toinen kulma jäljen mukaisesti ja makuu hyvin osoittaen.
Kolmatta osuutta hyvin noin 200 metriä, sitten ojauimala lopettaa etenemisen, toinen hukka.
Palautus ja ilmavainulla kaadolle, jonka omi. Lupaava suoritus ensikertalaiselta jälkiparilta.
Pyhäjoki 08.09.2013
Jyrki Rasinpää
AVO3
28
Rumba tutkii tarkasti alkumakauksen ja lähtee varovaisesti jäljestämään maavainua käyttäen.
Ensimmäistä osuutta edetään hyvin yli puolenvälin, kunnes jäljestys pysähtyy. Useiden kehotusten
ja tuomarin houkuttelun jälkeen päästään jatkamaan. Sama toistuu pian uudelleen. Ensimmäinen
kulma tarkasti ja makaus merkataan. Toisen osuuden alkupuolella jäljestys pysähtyy ojalle ja
houkuttelun jälkeen päästään jatkamaan. Toisen osuuden loppu hyvää jäljestystä ja vauhti myös
paranee. Toinen kulma tarkasti ja makaus merkataan. Kolmas osuus hyvää jäljestystä tarkasti
veritystä pitkin, kunnes ennen kaatoa lähdetään paluujäljelle ja tuomitaan hukka. Palautuksen
jälkeen suoraan kaadolle, jota jää kiinnostuneena tutkimaan. Lupaava jäljestäjä, mutta runsaat
kehotukset ja hukka alentavat tänään palkintosijaa.

U TOLLARKULLANS ORYX OF ENERGY FI48133/10 s. 29.03.2009
kasv. Anneli Hagström
om. Eva Jansson
Hammarland 11.08.2013
Seppo Markelin
AVO3
21
Hyvä lähtö. Erinomaista sopivavauhtista jäljestystä toisen osuuden puoleen väliin. Sen jälkeen
koira harhautuu riistan jäljille. Hukat toisella ja kolmannella osuudella. Pienellä avustuksella
kuitenkin selvitään kaadolle, jonka merkkaa nuuhkien. Kulmat hyvin. Makaukset merkkaa
erinomaisesti.

U TOLLERBAY BANJO ACCORD 45326/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Kati Koto
Kauhava 5.5.2013
Tunkkari Toni
VOI1
49
Teddy tutkii alkumakuun ja lähtee itsevarmasti jäljelle. Työskentely tarkkaa ja määrätietoista koko
tehtävän ajan. Ainoastaan kaadon tuntumassa pientä tutkimista tuulen viedessä sorkan hajua

sivuun. Kulmat kaikki tarkasti. Katkokulma osittain tuulen, osittain tekijän jälkiä pitkin seuraavalle
osuudelle. Makaukset merkattiin kaikki. Kaadon osoitti jääden nuolemaan sorkkaa.
Ilmajoki 26.5.2013
Rantamäki Erkki
VOI1
48
Teddy ohjataan vinkuen alkumakaukselle. Rauhoitetaan, josta alkaa reipas mukavavauhtinen
jäljestys. Ensimmäisen osuuden puolessa välissä Teddy ohjautuu jäljen sivuun, josta palaa
kuitenkin omatoimisesti jäljelle. Muut osuudet erittäin jälkitarkasti. Katkokulma kaksi laajaa
tarkastuslenkkiä, mutta löytää kuitenkin uuden osuuden. Muut kulmat tarkasti. Makauksista yksi
ohi, muut merkattiin. Kaadon otti suuhun. Erinomainen suoritus koiralta ja ohjaajalta.
Vesanka 07.07.2013
Olavi Nurmiranta
VOI1
45
Teddy tutkii lähtömakauksen ja lähtee innokkaasti veriuralle, mitä mennään tarkasti. Makauksista
koira merkkaa selvästi 3, yhtä nuuhkaisee. Ensimmäinen kulma selvitetään turhan laajalla lenkillä,
toinen tarkasti. Katkokulma selviää laajasti rengastaen. Kaato kiinnostaa.
Kauhava 28.7.2013
Muje Kari
VOI1
45
Hyvin ohjatusti ja merkaten rauhallisesti markaan. Teddy käyttää maavainua ja pysyy hyvin
jälkiuralla suorilla osuuksilla. 1. kulmalla pikainen taustan tarkistus. 2. osuudella Teddy merkkaa
peuran makuun jäljen vierestä. Katko ripeästi yhdellä kaarrolla. 3. kulma aivan tarkasti. Kaadolle
Teddy tulee hieman jäljen sivusta, mutta löytää sen helposti ilmavainulla. Makuusta Teddy ylittää
3:n, muut merkkaa hyvin lyhyesti pysähtyen, muuta toivomisen varaa suoritus ei jätä.
Uurainen, Kyynämöinen 11.08.2013
Jarno Hynninen
VOI1
46
Teddylle ohjattu alku, jonka jälkeen koira kulkee täsmällisesti jokaisen osuuden aivan jäljellä,
suuntaa tarkastelematta. Kulmilla pienet suunnantarkistuspistot ja katkokulma tarkalla kaarrolla
veretyksen lopusta sen jatkolle. Makauksista osoitetaan yksi selvästi, kaksi hieman puutteellisesti
ja yksi jää osoittamatta risun vuoksi. Kaadolle suoraan ja sorkka haltuun. Varma, sopivavauhtinen
suoritus.
Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI1
44
Innokkaasti vinkuen alkumakuulle mikä nuuhkitaan ja jäljelle. Etupäässä ilmavainuista hyvin
etenevää jäljestystä alusta loppuun. Kolmannella osuudella kolmesta kohtaa lähteneet teeret eivät
saaneet kuin pään vilkaisun. Makuista ensimmäinen ja kolmas yli. Toinen ja neljäs merkataan
pysähtyen. 1. kulma tarkasti ja katkokulma teettää töitä, kuljetaan kertaalleen ylikin veretyksen
jatkon. 3. kulma pienenpienellä takalenkillä. Kaadolle suoraan, mitä jäädään nuuhkimaan. Sopiva
vauhti ja hyvä yhteistyö.
Keuruu 25.08.2013
Markku Sällylä
VOI1
50
Innokas jäljestäjä, joka tekee täysin itsenäistä jälkityötä. Kaikki makuut merkkaa pysähtymättä.
Kulmat tarkkaan. Katkokulma upeasti lyhyintä reittiä vereltä verelle. Jännitys tiivistyy, kun vähän
ennen kaatoa metsot lähtevät puista. Tiikeri ei niistä välitä, vaikka siipien havinat ovatkin
äänekkäitä. Aivan loistavaa jäljestystä alusta loppuun!
Jämsä, Koskenpää 01.09.2013
Juhani Heikniemi
VOI1
47
Teddy rauhallisesti matkaan. Työtä tehdään pääasiassa maavainulla. Jäljestys on jälkitarkkaa
puoliväliin asti. Aukealla suoralla poltettu maa vaikeuttaa koiran työtä ja jäljen suuntaa on
varmistettava usein tarkastuksin. Myös viimeisellä suoralla tehdään tarkistuksia jäljen sivuille.
Makaukset merkataan kaikki. Katkokulma kaarrolla verityksen lopusta uudelle suoralle. Samoin
seuraava kulma takaa pienellä kaarroksella. Viimeinen kulma tarkasti. Jälkeä pitkin kaadolle jota
pysähtyy nuuhkimaan ja nuolemaan. Olisi ollut todella loistava suoritus, jos jäljen loppuosalla
suuntaa ei olisi tarvinnut varmistella niin useasti.

Eurajoki 15.09.2013
Heikki Pirhonen
VOI1
47
Teddy ohjataan lähtömakaukselle, jonka se tutkii nopeasti. Aloitetaan reipas jälkityöhön
sopivavauhtinen jäljestys. Työtä tehdään jälkiuran päällä koko ajan. Makauksista kaksi hyvin
pysähtyen, yksi yli ja yksi ohi. Katkokulma selvitetään hienosti rengastaen, muut kulmat
jälkitarkasti. Kaadolle tultiin suoraan, sorkan nosti ohjaajalle. Hieno hyvin etenevä suoritus.
Makausten merkkaamattomuus pudottaa tänään pisteitä.
Surkee, Korpilahti 21.09.2013
Taina Ketola
VOI1
43
Koira ei välitä alkumakuusta vaan innokkaasti vedetään jäljelle. Erinomaisesti jarrutettu pääosin
ilmavainuinen itsenäinen jälkityö alku. Osuudet edetään lähes jälkiuralla. Toisen osuuden alussa
laajat tarkistuslenkit, palaa itsenäisesti. Makauksista merkkaa kaksi erinomaisesti, kaksi ylitetään.
Katkokulma kahdella kaarrolla, 3:lla kulmalla useita tarkistuslenkkejä. Kaadolle suoraan, jää
tutkimaan sorkkaa.

U TOLLERBAY BANJO SOLO 45324/07 s. 22.07.2007
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Nina Salo & Janne Vuorinen
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Salokanto Jari
VOI1
46
Tolleri-Zicon jäljestys jäyhää ja rauhallista, mutta eteenpäin mennään varmasti ja puhkumatta kuin
vanha Paunulainen. Pysäkeille ei tosin pysähdytä lukuun ottamatta makuita. Niihin pysähdytään
säännöllisesti kuin aikatauluun ja nuuskitaan tarkasti, osa myös merkataan miehekkäästi.
Ensimmäinen kulma on katkokulma, joka selvitetään laajalla kaarroksella ulkokautta. Sieltä
ilmavainu tuo takaisin jälkivanaan. Puolivälissä toista osuutta liikkeelle lähtenyt kanalintu vie
hetkeksi huomion ja lähtöpaikka pitää käydä tutkimassa. Loppujäljestykseen linnun hajut saattavat
hiukan vaikuttaa. Viimeisellä osuudella eteneminen on aaltoilevaa ja vauhtia käydään väillä
hakemassa jäljen sivusta. Myös viimeinen kulma tarkistetaan pitkän kaarroksen kautta. Sorkka
napataan suuhun ja kannetaan pois. Loistava jälkikoira, josta ei voi muuta sanoa kuin hyvänä
päivänä todellinen mestarijäljestäjä suurissa saappaissa.
Tottijärvi 25.5.2013
Rantanen Sanna
VOI2
35
Zico tarkistaa alkumakauksen ja lähtee ohjattuna määrätietoiseen sopivavauhtiseen työhön. Kolme
osuutta erinomaisesti vain muutamin max. narun mittaisin tarkistuksin. Neljännellä ehkä lämpö
vaati veronsa ja työ muuttuu tarkistelevammaksi. Ensimmäinen kulma tarkasti toisen kulman katko
helposti kaartaen suoraan jatkoon. Kolmas kulma lenkillä. Kaikki makaukset merkataan selvästi.
Hieman ennen kaatoa tarkistuspyörähdyksiä jäljen sivussa, jolloin kaadosta ohi ja kohti tietä,
hukka. Puhdasta jälkeä on sen verran, että palautus jäljelle, josta kaadolle. Jää. Erinomaisen
kolmen osuuden jälkeen loppu sotki päivän työn.
Sastamala, Sammaljoki 2.6.2013
Koskinen Rauno
VOI1
44
Hienosti ohjattu lähtö. Ihanteellista vauhtia etenevä koira, jonka jälkityö on maa- ja ilmavainuista.
Kaikki osuudet edetään jälkiuralla tai aivan sen tuntumassa. Toisella osuudella pari
tarkastuslenkkiä ja kolmannella osuudella laajat tarkastukset jäljen molemmin puolin. Makauksista
merkataan 2. ja 3. pysähtyen. 1. ja 4. vauhdista nuuhkaistaan. 1. kulma jolla katko laajalla
kaarroksella suoraan veretyksen jatkolle. 2. ja 3. kulma pienellä lenkillä. Kaadolle suoraan, se
kiinnosti.
Ylöjärvi, Parkkuu 13.6.2013
Karla Sohlman
VOI2
38
Zico tutkii lähdön hyvin ja se ohjataan erinomaisesti työtehtävään. Alkaa sopivavauhtinen jälkityö,
jossa käytetään maavainua. 1.,2. ja 3. osuus melkein jäljen päällä. Siltä poistutaan vain etsittäessä
helpompaa paikkaa tuulen kaatamien puiden ollessa tiellä jäljellä. 4.s osuus hyvin liki loppua,
mutta sitten ajaudutaan jäljen ulkopuolelle ja sieltä laajalla lenkillä takaisin jäljelle, mutta Zico

lähteekin paluujäljelle. Tuomitaan 1. hukka. Uusi yritys puhtaalta vereltä ja tehdään yksi laajempi
rengastus loppuosuudella. Kaadolle tullaan ja se kiinnostaa, sekä tuodaan ohjaajalle. 1. kulma
pienellä rengastuksella, 2.n kulma jolla katko veretyksen loppuun. Sieltä kaarroksella takaisin
uuden alun tuntumaan ja loppu jalanjälkiin tukeutuen jatkoon. 3.s kulma tarkasti. Makauksista
merkkaa 1.n erinomaisesti, 2.n vauhdista nuuhkaisten, ei riittävästi. 3.n nopeasti pysähtyen, mutta
hyväksyttävästi ja 4.n taas erinomaisesti. Zico osoittaa osaavansa jäljestää hienosti. Tänään parit
työtapaturmat himmensivät muuten niin mainiota työpäivää. Ohjaajan työskentelyä oli ilo seurata,
se oli eleetöntä ja äänetöntä
Tampere 11.7.2013
Sohlman Karla
VOI1
47
Zico tutkii lähdön hyvin ja se saatetaan erinomaisesti työtehtävään. Alkaa sopivavauhtinen jälkityö,
jossa käytetään pääosin maavainua. Ensimmäinen, toinen ja kolmannen osuuden loppupuolelle
jälkitarkkaa työtä. Siellä pieni pisto jäljen sivuun. Loppuosuus jatketaan hyvin aina puoleen väliin
neljättä osuutta jäljen päällä. Siinä edestä lähtee kyyhky, joka saa Zicon tekemään kaarroksen
jäljen sivuun. Mennään liki kaatoa hienosti, mutta sitten Zico ottaa laajan rengastuksen ja tulee
takakautta kaadolle, jolle jää paikoilleen. Ensimmäinen kulma pienellä rengastuksella. Toinen
kulma jolla katko veretyksen loppuun ja sieltä kahdella laajenevalla rengastuksella jatkoon. Kolmas
kulma tarkasti. Makauksista ensimmäinen ja toinen erinomaisesti. Kolmas hieman nopeammin,
mutta hyväksyttävästi. Neljäs makuu jaa siellä tulleessa kaarroksessa huomioimatta. Zico on
selvästi jäljestystehtävästään nauttiva koira ja se selvittää sille annetun tehtävän helposti. Tänään
pisteisiin vaikuttaa yhden makauksen merkkaamattomuus ja kaadolla tullut pyörähdys
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Iskanius Mauri
VOI1
47
Hyvä rauhoitettu lähtö. 1. osuus hyvää suoraviivaista jäljestystä kulmalle, jossa katko, joka
suoritetaan laajalla lenkillä. 2. osuus pieniä tarkistuksia tehden kulmalle, joka tarkasti. 3. ja 4.
osuus hyvää ja suoraviivaista jäljestystä. 3. kulma tarkasti. Makauksista 3 merkataan hyvin, 1. yli.
Kaadon osoitti nuollen ja nuuhkien.
Muurla 04.08.2013
Kari Grönman
VOI1
42
Ohjaaja tutkii alkumakuun ja kutsuu koiran paikalle, tästä rauhallinen ohjaus jäljelle. Koira etenee
leppoisaa kävelyvauhtia, täysin maavainuisesti ja itsenäisesti. Toinen kulma, jolla katko, ensin
veretyksen loppuun ja rengastamalla uudelle osuudelle, muut lenkillä takaa. Makuista
ensimmäinen ja toinen merkataan hyvin pysähtymällä, kolmas ja neljäs ohi. Kaadolle suoraan,
sorkkaa nuuhki ja nuoli.
Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Heikki Pirhonen
VOI1
49
Zicolle osoitetaan alkumakaus, jonka se tutkii huolella. Aloitetaan jälkitarkka jäljestys, jossa
edetään koko jäljestyksen ajan jälkiuran päällä. Vain pari pientä pistoa jäljen sivuun koko
jäljestyksen aikana. Kulmat aivan jälkitarkasti. Katkokulma yhdellä laajalla lenkillä verityksen
alkuun. Makauksista yksi nopeasti ylittäessä, muut hyvin pysähtyen. Kaadolle suoraan, sorkan
tutkii, nuolee ja jää vierelle. Hieno, hyvin etenevä ja jälkitarkka suoritus.
Surkee, Korpilahti 21.09.2013
Rauno Koskinen
VOI1
43
Koira istutetaan ennen lähtömakausta ja kutsutaan makaukselle, siitä ohjaten liikkeelle. Jälkityö on
pääosin maavainuista ja vauhti miellyttävää. Suorilla osuuksilla vain pari pientä poikkeamaa
jälkiuralta, muutoin hyvin. Makauksista koira merkkaa kolme. Ensimmäinen kulma, jolla katko
laajoilla rengastuksilla jatkoon. Toinen kulma laajahkolla rengastuksella ja kolmas kulma
jälkitarkasti. Kaadolle vähän sivusta, se kiinnosti.

N TOLLERBAY CHINA SKY BY QUINN FI41886/11 s. 29.05.2011
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Eva-Lisa Granholm
Maalahti 19.05.2013
Toni Tunkkari
AVO2
32
Molly nuuhkii alkumakausta ohjaajan kannustamana ja lähtee varmasti jäljelle. 1. osuus edetään
tarkasti puoliväliin saakka kunnes tuoreet riistanjäljet alkavat kiinnostamaan. Ne ovat niin
houkuttelevia että kulma ensin oikaistaan reilusti, palaa merkkaamaan makauksen ja ottaa lopulta
paluujäljen. 2. osuus tarkisteluita useiden riistanjälkien takia useita. 3. kulma tarkasti, makaus
merkataan. 3. osuus jälkitarkasti tehden yhden tarkastuslenkin. Kaadon osoitti jääden paikalleen
tutkimaan sorkkaa kiinnostuneena.
Närpes 27.05.2013
Torsten Lerstrand
AVO1
46
Startade lungt och bra med markvittring. 1-sträckan par saxningar markerade legan vinkeln liten
kontroll 2-sträckan par saxningar markerade legan vinkeln ok. 3-sträckan par saxningar fram till
klöven som den stannade vid.
Korsholm 05.06.2013
Torsten Lerstrand
VOI1
43
Startade lungt och bra med markvittring. 1-sträckan några kontroller. Markerade legan, vinkeln ok.
2-sträckan par saxningar legan förbi på sidan. Vinkeln som var hoppet klarades av med kontroller.
3-sträckan par rundningar. Legan markerades svagt. Vinkeln liten runda. 4-sträckan par saxningar
markerade legan. Fram till klöven som den stannade vid.
Malax, Bergö 26.6.2013
Tunkkari Toni
VOI0
0
Koira yrittää nuuhkaista muurahaisia täynnä olevan alkumakuun ja ohjaaja joutuu kannustamaan
saadakseen koiran jäljestämään. Tänään koiraa kiinnostaa kuitenkin ihan muut hajut ja suoritus
keskeytetään toisella hukalla 2:n osuuden puolivälissä kun aikaa ei ole enää riittävästi että
ehdittäisiin kaadolle.
Uusikaarlepyy 07.07.2013
Nina Kujala
VOI1
40
Rauhoitettu opastettu lähtö alkumakaus innokkaasti tutkien. Molly jäljestää pääsääntöisesti
ilmavainulla jäljen yli siksakaten. Makauksista merkkaa hyvin jokaisen. 1. kulma tarkasti, 2. kulman
katkokulma selvitetään usealla laajalla rengastuksella ja 3. kulma tarkasti. Jokaisella osuudella
useita laajoja sorkkaeläinten jälkien tarkistuksia jotka häiritsevät muuten hyvin etenevää jälkityötä.
Riistarikas maasto useine riistan jälkineen koitui tänään muuten erinomaisen suorituksen
kompastuskiveksi.
Maalahti 5.8.2013
Lerstrand Torsten
VOI1
46
Startade lugnt och bra med markvittring, 1-sträckan några saxningar över spåret. Vinkeln ok. 2sträckan par kontroller samt sanningar av spåret. Vinkeln som var hoppet klarades av med
rundning. 3. sträckan några kontroller. Vinkeln kontroll. 4-sträckan några kontroller. Markade alla
legor fram till klöven som den stannade vid

U TOLLERBAY CHUCK-BERRY 48059/03 s. 11.11.2003
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Raija & Antti Närhi
Kuhmo 26.5.2013
Iskanius Mauri
VOI1
44
Ohjattu hyvä lähtö. Kaikki osuudet hyvää ja tarkkaa jäljestystä sopivalla vauhdilla, lukuun ottamatta
paria, pientä tarkastuslenkkiä. Ensimmäinen kulma, jossa katko suoritetaan tehokkaasti hakien.
Toinen ja kolmas kulma hyvin, pienellä tarkistuslenkillä. Makauksista kaksi ohi, yksi yli.
Ensimmäinen merkataan hyvin. Kaadon nouti.

Kuhmo 01.09.2013
Jukka Välitalo
VOI1
42
Nuuhkii alkumakuun ja innokkaasti jäljelle. Maa- ja ilmavainuista jäljestystä etenevästi alusta
loppuun. Vauhti enimmäkseen sopivaksi jarrutettua. Makuista merkkaa vain kolmannen, muut
mennään yli. 1 ja 3 kulma jäljen mukaan ja katkokulma tehokkaasti hakien. Kaadolle suoraan mikä
napataan suuhun. Hyvässä yhteistyössä sujunut jäljestys.

U TOLLERBAY FELIX VON TISTEL FI10423/11 s. 10.11.2010
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Kati & Ville-Pekka Koto
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Salokanto Jari
VOI0
0
Felix oli selvästi henkisesti valmis metsään, koska lähtömakuun merkkaamisen jälkeen sohaistiin
jäljelle. Intoa oli runsaasti, mutta ilmavainulla hössöttäminen söi tarkkuutta ja koiran jälkisuoritus oli
paikoitellen puurtavaa ja pitkähköjä pistoja sivuraiteelle. Kulmat olivat harvinaisen hankalia ja
viimeistä lukuun ottamatta niissä pyörittiin koko rahan edestä. Katkokulmalla oltiin jo niin sivussa,
että taidot eivät riittäneet sen selvittämiseen. Koiralle osoitettiin verijälki. Viimeinen kulma oli
päätetty sitten ajan säästämiseksi suorittaa vitkastelematta, joten se oikaistiin. Ajoittain loppua
kohti koiran jäljestys tarkentuu väsymyksen jo vähitellen vaikuttaessa suoritukseen. Kaadolla
koiran mielenkiinto ei riitä sorkkaan vaan jäljestetään vierestä ohi eikä haju houkuttele
omatoimisesti palaamaan. Koe keskeytetään ja koiralle osoitetaan sorkka. Innokkaasti metsässä
liikkuva koira, jonka jälkiuskollisuus ei ole vielä kovin pysyvää. Kokemus tuonee taitoa.
Ilmajoki 26.5.2013
Rantamäki Erkki
VOI2
37
Felixille näytetään lähtömakaus, josta alkaa maa- ja ilmavainua käyttävä jäljestys. Felix tekee
lukuisia tarkistuksia jokaisella osuudella, joka häiritsee jäljestyksen kulkua. Makaukset Felix
merkkaa pysähtymällä. Kaikilla kulmilla myös laajoja tarkistuksia. Katkokulmalla myös laaja
tarkistuslenkki, jonka myös oikaisee 3:lle osuudelle. Kaadon omisti jääden paikoilleen.
Keuruu 16.06.2013
Tuula Svan
VOI2
35
Felix ohjataan hyvin jäljelle ja se aloittaa sopivan vauhtisen ilmavainuisen jäljestyksen veriuralla.
Ensimmäisen osuuden alkupuolella tarkistetaan tuoreet sorkanjäljet, josta jatkaa jäljestystä
omatoimisesti. Toinen osuus lievällä sik-sakilla veriuran päällä. Kolmannella osuudella ennen
kulmaa ajaudutaan jäljestämään muita hajuja eikä koira omatoimisesti löydä jäljelle, josta hukka.
Puhdas jälki, jota kulmalle ja viimeiselle osuudelle jota jälkitarkasti kaadolle. Muut kulmat tarkasti.
Makauksista kolme ensimmäistä merkataan nopeasti nuuhkaisten, neljäs osoitetaan hyvin
pysähtymällä ja nuuhkimalla. Kaadolle suoraan, josta saisi olla hieman kiinnostuneempi. Hyvää
yhteistyötä koirakolta.
Vesanka 07.07.2013
Olavi Nurmiranta
VOI2
38
Felix ohjataan jäljelle, jota se lähtee innokkaasti seuraamaan paljon ilmavainua käyttäen. Hyvä
ensimmäinen osuus, katkokulma selvitetään rengastaen. Toisen osuuden alkupuolella koira
poistuu määrätietoisesti jäljeltä ja joudutaan palauttamaan. Loppuosuudet hyvin. Makaukset koira
merkkaa selvästi, kulmat tarkasti. Felix osoittaa kaadon.
Kauhava 28.7.2013
Muje Kari
VOI0
33
Hyvin ohjattu lähtö ja Felix lähtee innokkaasti ilmavainulla töihin. Suorat osuudet se jäljestää hyvin
jälkiuralla. Katkotyöskentelyn keskeyttää hetkeksi ampiaisten väistö, mutta Felix selvittää katkon
silti ripeästi. Alkuosuuksien makuut Felix merkkaa nopeasti, 3:n ohittaa. 2. kulma pienellä
oikaisulla, 3. taustalenkillä. Sitten se saa ilmavainun suolta, pyrkii sinne, mutta jää miettimään
ohjaajan viereen. Työ ei jatku, hukka. Tämän jälkeen tietysti erittäin hyvä makuu merkkaus ja
sorkkaa kohti ilmavainulla, mutta katsoo sorkkaa pysähtyen noin metrin päässä, ja jatkaa
poistumisjäljelle. Pitkälti hyvää jäljestystä, sorkka sivuutettiin yllättäen.

Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI1
42
Felixille näytetään lähtömakaus ja sen tutkittuaan saatetaan hyvin työtehtävään. Ohjaaja jarruttaa
koiran vauhdin hyvin, alkaa sopivavauhtinen ilmavainuinen jäljestys. Kaikki osuudet Felix etenee
aaltokuviota tehden, välillä pienempää ja välillä laajempaa. Matkan aikana tehdään parit
pyörähdykset jäljen sivuun ja toisen osuuden alussa yhden laajemman pyörähdyksen.
Ensimmäinen kulma, jolla katko osoitetaan hienosti veretyksen lopussa irrottamalla kreppi puusta
ja näyttämällä sitä metsäseurueelle, sekä syöden todistusaineisto. Parilla rengastuksella ja
jalanjälkiä tukena käyttäen jatkoon. Toinen ja kolmas kulma pienellä taustan tarkistuksella.
Makauksista toinen ja neljäs osoitetaan hyvin. Ensimmäinen ja kolmas kävellään yli. Kaadolle
tullaan ja se kiinnostaa, sekä kannetaan ylpeästi tielle asti. Felix osoitti hyvää jäljestystä tänään ja
annettu työtehtävä selvisi iloisesti edeten kaadolle asti. Pisteitä pudottaa pienet pyörähtelyt matkan
aikana ja pari makausta, jotka jäi huomiotta. Hyvä Felix =)

N TOLLERBAY FIONA VON TISTEL FI10426/11 s. 10.11.2010
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Eva-Lisa Granholm
Maalahti 6.5.2013
Torsten Lerstrand
VOI1
45
Startade lugnt och bra med markvittring. 1-sträckan par kontroller, markerade legan, vinkeln som
var hoppet klarades av med rundningar. 2-sträckan par rundningar, markerade legan, vinkeln liten
rundning. 3-sträckan par större rundningar, markerar legan, vinkeln liten kontroll. 4-sträckan par
rundningar, markerar legan, fram till klöven som den stannade vid.
Kauhava 28.7.2013
Rantamäki Erkki
VOI1
44
Mimmi ohjataan lähtömakaukselle, josta alkaa maa- ja ilmavainuinen jäljestys. Jokaisella osuudella
mimmi tekee lukuisia tarkistuslenkkejä jäljen molemmin puolin. Makauksen Mimmi merkkasi
pysähtymällä. Katkokulmalla laaja tarkastuslenkki. Muut kulmat hyvin. Kaadon otti suuhun. Erittäin
hyvä kokonaisuus koiralta ja ohjaajalta.

U TOLLERBAY FRANZ VON TISTEL FI10424/11
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Pekka Heiko
Hailuoto 09.06.2013
Rauno Koskinen
AVO1
46
Lähtömakauksen haistelu ja innolla jälkityöhön. Sitä tehdään pääosin maavainulla ja vauhti on
maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Kaikki osuudet edetään jälkiuralla tai sen välittömässä
tuntumassa, lukuun ottamatta ensimmäisen osuuden uran ylitystä, jossa pienet tarkastelut ja sen
jälkeen vielä tarkastuslenkki. Ensimmäinen makaus merkataan kahteen kertaan. Kulmalta suoraan
25 metrin pistoja takaisin kulmalle, jatkoon suoraan kulmalta. Toinen makaus merkataan
pysähtyen ja kolmas osuus lähes jäljen mukaisesti. Kaadolle suoraan, se kiinnosti. Hieno suoritus
koirakolta.
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Hirvonen Martti
VOI2
38
Alkumakauksen tutkittuaan aloittaa sopivavauhtisen tarkan jäljestyksen. Kaikki osuudet tarkasti.
Kulmat pienellä lenkillä. Katkokulmaa ei pysty selvittämään kovasta yrityksestä huolimatta. Kaikki
makaukset osoitetaan erittäin hyvin. Jää kaatoa tutkimaan. Vain katkokulma jää suorittamatta tältä
hyvältä jäljestäjältä.
Kuhmo 01.09.2013
Lea Foudilainen
VOI1
45
Lähtömakaus kuopastaan ja tästä ohjatusti työhön. Nemo etenee reipasvauhtisesti, pääasiassa
ilmavainulla. Työ välillä aaltoilevaa. Suorat osuudet mallikasta työtä. Ainoastaan kolmannella

osuudella pari kauemmas ulottuvaa tarkistusta, mutta näiltä palattiin itsenäisesti takaisin. Kolme
ensimmäistä makausta merkataan, neljäs ohitetaan. Katkokulma saapasjälkiä. Ensimmäinen
kulma ongelmitta. Viimeinen kulma rengastaen. Kaadolle suoraan ja sorkkaa nuollaan. Hieni työ
jäljellä jolta löytyi myös lintuja.
Pyhäjoki 08.09.2013
Jyrki Rasinpää
VOI2
38
Nemo tutkii tarkasti alkumakauksen ja aloittaa reipasvauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- sekä
ilmavainua. Kaikilla osuuksilla tehdään tarkistuksia jäljen sivuille. Toisen osuuden lopussa
poistutaan jäljeltä, eikä löydetä enää takaisin, tuomitaan hukka. Ensimmäinen kulma, joka on
katko, rengastamalla. Toisella kulmalla otetaan uusi alku hukan takia ja kolmas kulma pienellä
tarkistuksella. Kaikki makaukset merkataan, viimeinen vähän hätäisesti. Suoraan kaadolle, jota jää
tutkimaan. Hyvä jäljestys, jossa sattui yksi kohtalokas poistuminen jäljeltä.

N TOLLERBAY GREAT ESTHER 16758/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Iina & Riku Saimanen
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
44
Koira ohjataan huolellisesti jäljelle, jonka jälkeen alkaa todella verkkaisesti etenevä täysin
maavainuinen jälkityö. Koira tekee joka osuudella tarkistuksia jäljen sivulle, palaten itsenäisesti
takaisin. Toinen kulma, jolla katko, veretyksen loppuun ja kaartamalla sekä tukeutumalla
saappaanjälkiin uudelle osuudelle. Toinen kulma jäljen mukaisesti, kolmas tarkistuslenkillä takaa.
Makuista ensimmäinen, toinen ja neljäs merkataan hyvin pysähtymällä ja nuuhkimalla, kolmas yli.
Kaadolle suoraan, sorkkaa nuuhki ja nuoli.

N TOLLERBAY KAMU KARENINA FI56678/09 s. 03.10.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Teija Kolehmainen & Santtu Ahonen
Vihti 9.6.2013
Saarni Marko
VOI1
44
Huolellisesti alkuun ja koira jäljestää rauhallista vauhtia maavainulla. Suorilla pientä sik-sak kuviota
aivan jälkiuralla. Ensimmäisellä osuudella jyrkkä rinne pyörittää koiraa hetken, lopulta ohjaajan
kehotus ja reitti löytyy. Myös ensimmäisellä kulmalla suuntaa etsitään pieni hetki. Toisen osuuden
vaikea hakkuuaukon ylitys hyvin, ja kaksi viimeistä osuutta jälkitarkasti. Katkokulma hienosti
rengastaen ja viimeinen kulma tarkasti. Makuut merkataan kaikki loistavasti. Kaato löytyy ja
kiinnostaa. Hyvä jälkikoira, joka toimii hyvässä yhteistyössä rauhallisen ohjaajansa kanssa.

N TOLLERBAY KAMU KASENIA FI56679/09 s. 03.10.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Katja Vossi
Loimaa 25.08.2013
Virpi Solla
AVO1
47
Hieno ohjattu lähtö, alkumakaus tutkitaan. Nia jäljestää enimmäkseen ilmavainua käyttäen ja siksi
se kulkee 1. osuudella paljon jäljen sivussa ja tekee erittäin aaltoilevaa jälkityötä. 1 ja 2 makauksen
osoittaa, kulmat tarkasti, kaadolle suoraan ja se kiinnosti. Hyvää jälkityötä, joka voi varmaan vielä
parantua, kunhan koira luottaa vielä enemmän itseensä ja jättää pienet tarkastelut matkan varrella.

N TOLLERBAY LA STRADA BY QUINN FI41888/11 s. 29.05.2011
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Mervi Pekkanen & Markku Lauren
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Iskanius Mauri
VOI2
35
Ohjattu hyvä lähtö. 1. osuus hyvää jäljestystä aina kulmalle asti. Kulma laajalla tarkistuslenkillä. 2.
osuus tarkistuslenkkiä tehden kulmalle, joka pitkäksi aina 1. hukkaan asti. Palautuksesta 3. osuus
hyvin kulmalle, jossa katko, joka suoritetaan hyvin hakien. 4. osuus hyvin kaadolle, jonka nuoli ja
nuuhki. Makauksista 3 merkataan hyvin, 1 ohi.

U TOLLERBAY ROMEO DE QUIZ FI31378/09 s. 24.04.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Elli-Mari & Hans Ekblad
Kuhmo 26.5.2013
Iskanius Mauri
VOI0
39
Hyvä ohjattu lähtö. Kaikki osuudet hyvää suoraviivaista ja sopivavauhtista jäljestystä. 1. kulma,
jolla katko, suoritetaan hyvin hakien. 2. ja 3. kulma tarkasti. Makauksista 2 ohi, 2 yli. Kaato ei
koiraa kiinnostanut ollenkaan.
Juuka 9.6.2013
Tavi Seppo
VOI2
33
Lähtö nuuskaisten makausta. Aaltoliikkeellä jäljelle. Ensimmäinen makaus nuuskaisten.
Katkokulma parilla kaarroksella. Toisen osuuden alussa pitkä haeskelu. Suora aaltoliikkeellä
makaus nopaten, kulma aukon reunassa teetti pitkään töitä. Kolmas osuus aaltoliikkeellä. Makaus
nopaten, kulma parin metrin oikaisulla. Neljäs osuus aaltoillen makaus ohittaen. Veretön
jäljenkorjauspisto tarkistettiin, mutta verijäljelle palattiin. Kaatoa Josi nuuskaisi, mutta jatkoi sitten
matkaa. Tuuli aukolla ja kuuma päivä varmaan hankaloitti tänään jäljestystä.
Joensuu (Kovero) 7.7.2013
Hirvonen Martti
VOI1
46
Alkumakaus tutkitaan. Ensimmäisellä osuudella kaksi lyhyttä tarkistusta, muut osuudet tarkkaa
jäljestystä. Makauksista yksi ohi, yhden osoittaa heikosti ja kaksi hyvin. Katkokulma teettää paljon
töitä, mutta selvittää lopulta laajalla lenkityksellä. Toiset kulmat tarkasti. Jää nuuhkimaan kaatoa.
Sopivalla vauhdilla työskentelevä jäljestäjä
Kuhmo, Jauhovaara 21.7.2013
Hirvonen Martti
VOI1
48
Alkumakaus tutkitaan. Lähtee innokkaasti jäljelle. Tarkkaa jäljestystä kaikki osuudet. Makauksista
osoittaa kaksi hyvin, yksi vähän nopeasti ja yksi ohi vierestä. Kulmat tarkasti. Katkokulmalla
jäljestää veretyksen loppuun ja sieltä tekijän jälkiä myöten seuraavan osuuden alkuun. Jää
nuuhkimaan kaatoa. Sopivalla vauhdilla työskentelevä jäljestäjä.
Liperi, Leppilampi 4.8.2013
Huovila Kati
VOI2
34
Valjaista kiinni pitäen Josi ohjataan alkumakaukselle ja siitä krepitykselle. Jälki kuljetaan varmasti
ilman sivupistoja välillä hieman aaltoillen. Makauksista kaksi merkiten muut yli/ohi. Katkolla
kaarrokset sivussa ja takana mistä lähes ihmisjälkiä 2-osuudelle. Muut kulmat tarkasti. Kaato ison
mäen päällä tuli ohitetuksi vierestä ilmavainulla, palautus ja uudelleen sorkalle, mitä nopeasti
haisteli ja lähti pois. Harmittava loppuhairahdus.
Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI1
40
Nuuhkitaan alkumakuu ja ohjataan jäljelle. Aloittaa etenevän maa- sekä ilmavainuisen jäljestyksen,
missä matkalla jonkun verran turhaa tarkistelua. Katkokulma tehokkaasti yhdellä lenkillä. Toinen
kulma tarkasti ja kolmas kulma takakautta pienen pienellä lenkillä. Makuita ei merkkaa yhtään.
Kaadolle suoraan, mitä jäädään nuuhkimaan. Makuitten merkkaamattomuus himmentää muutoin
hyvää suoritusta.

Joensuu 08.09.2013
Kari Muje
VOI1
44
Ohjatusti ja merkaten matkaan. Josi aloittaa rivakasti maavainua suosien. Alussa hirven nahka ja
metsoparvi hieman hämmentävät Josia, mutta tässä hötäkässä se jopa merkkaa makuun nopeasti
ja jatkaa. Katko vaivatta osin saappaan jälkiä. Loppuosuudet aivan jälkitarkasti. Kulmat pienillä
taustan tarkastuksilla. Loput 3 makuuta Josi huomaa mutta ylittää merkkaamatta. Kaatoa Josi jää
nuuskimaan. Erinomaisen jälkitarkka ja motivoitunut jäljestäjä.

N TOLLERBAY ROXETTE DE QUIZ FI31380/09 s. 24.04.2009
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Minna Poikolainen & Eva-Lisa Granholm
Hollola 14.5.2013
Markelin Seppo
VOI0
0
Koira lähtee epävarmasti jäljelle. Ensimmäisellä ja toisella osuudella laajoja lenkkejä, joista toisella
kaksi hukkaa. Sen jälkeen jäljestys paranee. Katkolla laajoja lenkkejä. Kulmat selvittää laajoilla
lenkeillä. Kolmannen makauksen merkkaa, muut ohittaa. Kaadon osoittaa nuuhkimalla. Ajan ylitys
pudottaa palkintosijaa.
Maaninka 18.05.2013
Kati Huovila
VOI3
26
Makauksen Rei haistelee, valjaista ohjaten jäljelle. Työskentely on reipasta, valpasta tai arahkoa ja
pääosin ilmavainuista. Rei merkitsee erinomaisesti kaikki makuut. Kulmista 1. rinteen kupeessa
teettää töitä, hukka. 2-osuus 3-alkuun on raivaushakkuun jäljiltä vaikeakulkuista samoin 4osuudella osa jäljestä. Koira eteni kuitenkin reippaasti. Katkokulma hakkuulla jäljen takaa kaartaen
ilmavainulla 3-osuuden alkupuolelle. 3. kulma tarkasti. 3- ja 4-osuuksilla Rei teki lenkkejä, ihmetteli
ja kuunteli, söi heinää ja sai kehotuksia. Kaatoa jäi haistelemaan. Tänään loppuosuudet ja yliaika
vaikuttavat palkintosijaan.
Keuruu 16.06.2013
Olavi Nurmiranta
VOI2
34
Rei lähetetään ohjatusti jäljelle käyttäen paljon ilmavainua, mikä aiheuttaa laajoja koukkauksia
jäljen molemmin puolin. Kulmat selvitetään laajasti rengastaen ja katkokulma tuottaa vaikeuksia.
Makaukset koira merkkaa selvästi ja kaato kiinnostaa. Kaartelu aiheuttaa ajan ylityksen, mikä
pudottaa palkintosijaa.
Hollola 18.6.2013
Suonto Hannu
VOI0
0
Innokkaasti liikkeelle. Melkein heti mettän viettelykset voitti ja jälki täytyi osoittaa. Jäljestys oli koko
ajan pikaisia riistajälkien tarkistuksia. Makuista kolme osoitettiin hienosti, yksi ohi. Katkolla käveltiin
suoraan veretyksen lopusta jatkoon. Neljännen osuuden loppupuolella lähdettiin kaksi kertaa
määrätietoisesti riistajäljille ja koe keskeytettiin.

U TOLLERBAY SALAMANDER BY QUINN FI41883/11
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Mikko Ahti & Rea Suominen-Ahti
Kauhava 8.7.2013
Juntunen Piia
VOI2
33
Hyvä innokas lähtö. Koira jäljestää kaikki osuudet pääosin ilmavainua käyttäen. 3 makausta
merkkaa, 1 mennään sivusta ohi. 1. kulma tarkasti. Toisella osuudella alkaa laajat sivulenkit,
3.nnen suuren lenkin jälkeen ei enää löydä jäljelle, josta hukka. 2:lla kulmalla katko, jonka selvittää
osin rengastaen osin jäljentekijöiden jälkiä pitkin. 3. osuus myös hakevaa jäljestystä. 3. kulma
isolla lenkillä. Viimeinen osuus parempaa työskentelyä. Kaadon löytää ja sen osoittaa. Rankka keli
ja kuiva maasto pudottavat tänään pisteitä.

Muurla 04.08.2013
Kari Grönman
VOI1
46
Ohjaaja tutkii alkumakuun ja kutsuu koiran paikalle, josta ohjatusti jäljelle. Koira aloittaa reipasta
kävelyvauhtia etenevän maavainuisen jälkityön. Edetään veriuralla tai sen välittömässä
läheisyydessä. Koira tekee jokaisella osuudella tarkistuslenkkejä jäljen sivulle palaten niiltä
itsenäisesti. Ennen kolmatta kulmaa lentoon lähtenyt pyyparvi ei aiheuta toimenpiteitä.
Ensimmäinen kulma, jolla katko, ensin veretyksen loppuun, sitten rengastaen uudelle osuudelle.
Muut kulmat tarkasti. Makuista ensimmäinen, toinen ja kolmas merkataan erinomaisesti, neljäs yli.
Kaadolle ilmavainulla, sorkkaa nuuhki ja nuoli.
Virrat 18.08.2013
Jukka Välitalo
VOI2
33
Ohjaajaa esitarkastamalla tavalla hyvin liikkeelle alkumakaus nuuhkien. Maa- sekä ilmavainuista
jäljestystä pääosin hyvin edeten. Muutamia tarkistuslenkkejä joista osa riistan jäljille. 1. kulma
tarkasti, katkokulma sinnikkäästi hakien, kolmas kulma pitkäksi ja lopulta paluuhukka. Makuista
merkkaa 1:n, 2:n ja 4:en. Kaadolle suoraan mitä jäädään nuuhkimaan. Tänään yhteistyö oli hyvää
vaikka koira pyörittikin ohjaajaa mukavasti.
Loimaa 25.08.2013
Marko Saarni
VOI1
46
Koira kutsutaan mukaan ja aloitetaan innokas ilma/maavainuinen jälkityö. 1. osuus hyvin ja aina
katkokulmalle, missä ensin rengastaen, mutta sitten kyllästyy ja selvittää saappaan jälkiin
tukeutuen. 2. osuudella ajautuu hakkuuaukolla aika kauas jäljestä, lopulta löytää takaisin.
Ryteikössä jälkitarkkuus paranee ja toinen kulma tarkasti. Kolmannella osuudella poistuu polulle ja
palaa itsenäisesti takaisin jäljelle, muuten hyvin tarkkaa jälkityötä. Viimeinen osuus hienosti, kaato
löytyy ja kiinnostaa. Makuissa nouseva trendi: ensimmäinen kevyesti, toinen paremmin, kolmas
monta kertaa ja viimeisellä vaatii tuomarin kuittauksen. Hieno jälkipari.

U TOLLERBAY TYCOON BY QUINN FI41884/11 s. 29.05.2011
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Tiina Koivula
Virrat 18.08.2013
Markku Hassinen
AVO1
48
Lähtömakaus tutkitaan ja ohjataan jäljelle. Koira aloittaa tarkan innokkaan etenevän jäljestyksen,
jolla edetään 1-osuus vain pienin poikkeamin 1-kulmalle, josta tarkasti 2:lle osuudelle. 1-makaus
osoitetaan mallikkaasti. 2-osuus jatkuu jäljellä edeten aina 1-ojalle. Ojan luona haetaan lyhyin
pistoin jäljen jatkoa. Jatkaa kuitenkin hyvin siitä ja vielä käy lyhyesti oikealle sivulle, sieltä pikaisesti
jäljelle takaisin. 2-kulma tarkasti ja 2-makaus osoitetaan. 3:lla osuudella käy uralla lyhyen
tarkistuksen ja loppuosa edetään tuulen mukaan lyhyin tarkistuksin aina kaadolle saakka. Sorkkaa
jää nuuhkimaan. Erinomainen lupaava jäljestäjä. Ohjataan tänään maastoon sopivalla vauhdilla.

U TOLLERBAY ZEKE ALA LUCA 16760/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Piia Laitakari & Markus Seppäkoski
Kauhava 5.5.2013
Rantamäki Erkki
VOI1
42
Zeke ohjataan lähtömakaukselle, jossa Zeke rauhoitetaan. Heti krepityksen jälkeen alkaa
vauhdikas hosuva jäljestys, joka jatkuu kaikilla osuuksilla. Zeke tekee lukuisia tarkistuksia jäljen
molemmin puolin. Makaukset Zeke voisi merkata paremmin. Kaikilla kulmilla myös laajat
tarkistukset. Katkokulmalla myös laaja tarkistus. Kaadon Zeke otti suuhun. Kokonaisuudessaan
kuitenkin hyvä suoritus.

Virrat 18.08.2013
Karla Sohlman
VOI1
44
Zeke aloittaa sydäntäsärkevän haukkumisen tieltä, kun metsäseurue ei tajua lähteä liikkeelle.
Alkumakauksella ääni hiljenee ja se tutkitaan erinomaisesti kaapien. Ohjattuna liikkeelle ja alkaa
sopivavauhtinen jäljestys, jossa käytetään pääosin ilmavainua. Kaikki osuudet Zeke kulkee
jälkitarkasti, tehden vain muutamat pikku pyörähdykset koko matkan aikana. Ensimmäinen kulma
pienellä taustan tarkistuksella. Toinen kulma, jolla katko, veretyksen lopusta yhdellä kaarroksella
uudelle osuudelle. Kolmas kulma pienellä rengastuksella. Makauksista ensimmäinen, toinen ja
neljäs osoitetaan, mutta valitettavasti aina ylikävelyn jälkeen n. 4 metrin päähän nostamalla jalkaa.
Ei noteeraa itse makausta. Kolmannen menee ensin yli, mutta palaa osoittamaan sen
erinomaisesti. Kaadolle tullaan ja se tuodaan ohjaajalle. Hieno suoritus veteraanipapalta, sen
perässä oli ilo kävellä. Zeke suoritti työtehtävän kokemuksen tuomalla taidolla! Tänään pisteitä
pudottaa kolmen makauksen merkkaamattomuus. Hyvä Zeke-pappa =)

U TOLLERBAY ZORBA BY QUINN FI41885/11
kasv. Sari & Ilpo Harju
om. Nea Lindfors
Hailuoto 09.06.2013
Petri Pelkonen
AVO0
0
Koira rauhoitetaan ennen alkumakuuta. Lyhyellä hihnalla mennään alkumatka. Ensimmäinen
osuus jälkitarkasti. Toisen osuuden puolivälissä lähdetään ilmavainulla saadun hajun perään.
Ensimmäinen hukka. Palautettiin jäljelle, jota edettiin vähän matkaa ja piti käydä edellinen haju
tarkistamassa. Sieltä laajalla rengastuksella takaisin jäljelle. Ensimmäisellä kulmalla tehdään pieni
tarkistus, makuu pikaisesti nuuhkaisten. Toisella kulmalla makuu nopeasti. Kulman rengastuksen
yhteydessä löydettiin paluujälki, toinen hukka. Kolmannen osuuden puolivälissä rengastukset
lisääntyivät ja vähän ennen kaatoa jäljen sivuun, josta ei itsenäisesti selvitä takaisin jäljelle. Kolmas
hukka ja harjoitellen sorkalle, joka kiinnosti.

U TOLLERBAY ZORRO ALA LUCA 16759/05 s. 12.02.2005
kasv. Eva-Lisa Granholm
om. Nina Salo & Janne Vuorinen
Ylöjärvi 08.08.2013
Sanna Rantanen
VOI0
0
Zorro maistelee alkumakausta ja lähtee ohjattuna matkaan. Jälkeä edetään kevyellä ilmavainulla
siksakaten, reipasta kävelyvauhtia. 1. osuudella poistutaan kahdesti jäljeltä niin etäälle, että näistä
kaksi hukkaa. 1. kulma kaartaen kulman takaa. Heti 2. osuuden alussa tarkistellaan runsaasti
muita jälkiä ja jäljestys unohtuu. 3. hukka ja koe keskeytyi. 1. makaus osoitettiin hyvin. Loppujälki
mentiin harjoitellen. Zorrolla oli tänään suuri into jäljestää, mutta tarkkuus ja varmuus puuttuivat.

U WATERFOX EDUARDO 21176/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Pasi Aaltonen
Loimaa (Niinijoki) 26.5.2013
Aaltonen Marko
VOI0
0
Edu reippaasti jäljelle. 1. ja 2. osuuden koira tekee hyvää jälkityötä. 1. kulma (katko) rengastetaan
väärältä puolelta, joudutaan näyttämään puhdas jälki. 2. ja 3. kulma laajalla tarkistuksella. 3. ja 4.
osuus enemmänkin seuraillaan jäljen suuntaisesti muita hajuja. 3. osuuden lopulla määrätietoisesti
jäljeltä. 2. hukka. 4. osuuden lopulla jäljen sivuun, aina hukkaan asti, koe keskeytetään.
Makauksista 1. ja 3. nopeasti pysähtyen. 2. yli ja 4. ohi. Runsaat riistanjäljet sekä tuulinen sää
sotkivat tänään koiran työskentelyä.

Salo 09.06.2013
Kari Kielo
VOI1
46
Edu tutkii lähtömakauksen, jolta varmasti ja halukkaasti jäljelle. Työskentely on alusta loppuun
jälkitarkkaa ja olosuhteisiin nähden erinomaisella vauhdilla määrätietoisesti etenevää. Koko jäljen
matkalla tehdään viisi pientä pistoa ja kaksi tarkistuslenkkiä, joista niistäkin toinen jäljentekijöiden
maastotarkistusta pitkin. Makauksista merkkaa ensimmäisen selvästi pysähtyen, toisella ja
neljännellä pysähtyy heti ylitettyään makauksen ottaen ohjaajaan katsekontaktin, kolmatta ei
huomioi. Ensimmäinen ja kolmas kulma pienellä kaarroksella ulkokautta, toisella kulmalla olevan
oikeakätisen katkon selvittää nopealla rengastuksella vasemman kautta takaisin veretyksen
loppuun josta jäljentekijöiden jalanjälkiin tukeutuen varmasti uuden osuuden alkuun. Kaadolle tulee
jäljen päällä, pysähtyy tutkimaan sorkan ja jää kaadolle.
Erinomainen suoritus, jossa ainoastaan makauksien osoittamisessa on hieman toivomisen varaa,
ohjaaja luottaa täysin aiheellisesti koiraansa koko matkan eikä helteinen keli näy koirassa muuten
kuin ylävitosen puuttumisessa kaadolla.

U WATERFOX ENRICO 21178/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Tiina Vaitiniemi
Raahe 05.05.2013
Rauno Koskinen
VOI3
23
Koira ohjatusti jälkityöhön, jota tehdään sekä maa- että ilmavainulla ja vauhti on leppoisaa kävelyä.
Matkan alkupuolella merkkailut häiritsevät etenevyyttä. Makauksista merkataan 2. vauhdista
nuuhkaisten, 3. ohitetaan 3 metrillä ja 4. merkataan pysähtyen. Kaikilla osuuksilla tehdään
kaarroksia jäljen sivulla. 1. kulma, jolla katko, aluksi tekijän jälkiä ja sitten laajahko rengastus ja
suoraan jatkaen. Toinen kulma oikaistaan parilla metrillä. Kolmas kulma lähes jälkitarkasti, mutta
sitten suoraviivainen poistuminen, tästä 1. hukka. Viimeisellä osuudella toinen määrätietoinen
poistuminen, tästä 2. hukka. Kaadolle suoraan, se nuollaan ja jää paikalle.
Raahe 25.08.2013
Juha Pelttari
VOI1
48
Koira ohjatusti jäljelle. Edetään sopivavauhtisesti maavainulla koko jälki. Tehdään vain pari pientä
tarkistusta, muuten jäljen päällä ja ihan tuntumassa. 1. kulma, jolla katko, selviää hakemalla ja
saapasjälkiin tukeutuen. 2. kulma ihan pienellä tarkistuksella, 3. tarkasti. Makauksista merkataan
1., 3. ja 4. hyvin, 2. ylitetään. Kaadon haistaa 20 m päästä, jolle ilmavainulla, joka kiinnosti.
Erinomainen, äänetön suoritus.

U WATERFOX ENZO 21179/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Arto Hyödynmaa
Ylöjärvi, Parkkuu 19.5.2013
Nummijärvi Jarmo
AVO1
48
Tutkittuaan alkumakauksen voi määrätietoinen maavainuinen, vauhdiltaan sopiva jäljestys alkaa.
1. ja 3. osuus jälkiuralla tapahtuvaa jäljestystä. 2. osuudella kaksi sivupistoa jäljen sivussa.
Makaukset merkattiin ja kulmat tarkasti. Kaadon osoitti selvästi.
Virrat 18.08.2013
Kari Grönman
VOI1
40
Hyvä ohjaus jäljelle, koira aloittaa sekä maa- että ilmavainuisen jälkityön. Koira jäljestää käyttäen
melko laajaa hakukuviota, mutta etenee kuitenkin jäljen suuntaisesti. Loppua kohden koira
selkeästi väsyy ja jälkityö muuttuu tarkemmaksi. 1. kulma jolla katko ensin veretyksen loppuun,
sitten aluksi rengastamalla ja lopuksi saappaan jälkiin tukeutuen uudelle osuudelle. 2. kulma
tarkistuslenkillä, 3. jäljenmukaisesti. Makuista 3. merkataan pysähtymällä ja nuuhkimalla, 1. ja 2.
yli, 4. ohi. Kaadolle sivulta, sorkkaa nuuhki ja nuoli.

Mänttä-Vilppula 08.09.2013
Rauno Koskinen
VOI3
22
Koira mallikkaasti ohjattuna jälkityöhön, jota tehdään pääasiallisesti ilmavainulla ja edetään
maastoon sopivaa vauhtia. Ohjausalueen jälkeen parit pyörähdykset, mutta sen jälkeen
mallikkaasti lähes ensimmäiselle kulmalle. Tässä kohtaa laajat pyörähdykset ja sitten
määrätietoinen poistuminen, 1. hukka. Jatketaan puhtaalta. 2. osuudella vain muutama
tarkistuslenkki, muutoin hyvin. 3. osuus hienoa jälkityötä. 4. osuudella joitakin tarkisteluita ja 50
metriä ennen kaatoa ajautuu kauas jäljestä, tästä 2. hukka. Puhdas jälki ja vieläkin harhaudutaan
jäljeltä, koira ajautuu sorkantuojan jäljille ja pitkällisen harkinnan ja kehotusten saattelemana
tullaan kaadolle. Makauksista 1. kävellään yli, 2. merkataan vauhdista ja kaksi viimeistä pysähtyen.
1. kulma, jolla katko, parilla lenkillä ja ihmisjälkiin tukeutuen. 2. kulma pistolla ja 3. kulma
rengastaen. Kaadon löydettyään se kiinnosti.

U WATERFOX ERNESTO 21180/08 s. 24.03.2008
kasv. Tiina Schleutker
om. Taina Ketola
Raahe 05.05.2013
Kari Hyytiäinen
VOI3
25
Ohjattu, rauhallinen lähtö. Koira jäljestää sopivalla vauhdilla pääosin ilmavainulla jäljen päällä ja
välillä pätkiä jäljen sivussa luovien. Katkokulmalla poistuu hirven jäljille, hukka. Sama toistuu toisen
osuuden loppupuolella ja 2. hukka. Kulmat tarkasti jälkeä myöten. Makauksista 2 merkkaa selvästi
ja 2 nopeasti nuuhkaisten. Hieman ennen sorkkaa koira lähtee jäljeltä ja rengastaa sorkalle
"takakautta" ja ottaa sorkan suuhun.
Laitila 22.5.2013
Korsberg Jukka
VOI1
41
Koira rauhoitetaan ja sille osoitetaan jälki jolle se ohjataan hyvin. Alussa syödään hieman ruohoa,
minkä jälkeen kehotuksella jäljestykseen. Työskentely on rauhallisen sopivaa vauhtia, jäljellä
maavainulla ja ollessaan jäljen sivuilla korjataan ilmavainulla. Makauksista merkkaa ensimmäisen
ja viimeisen hyvin, toisen ohittaa ja kolmas kävellään yli. Katkokulmalle oikaisee kaartaen
ulkokautta jatkoon. Toinen kulma melko tarkkaan, kolmannella ylitys josta palaa viimeiselle
osuudelle. Kaadon vainuaa ja kaukaa ilmavainulla ottaen sen suuhunsa. Melko hienoa jäljestystä,
jota tänään häiritsi poikkeamat jäljeltä kirsu ylhäällä "pelottavaa"
Sastamala, Sammaljoki 2.6.2013
Koskinen Rauno
VOI2
37
Koira ohjataan hienosti jälkityöhön, jota tehdään pääosin ilmavainulla. Kaikilla osuuksilla tehdään
useita tarkasteluita ja kaarroksia, mutta koira on kokoajan tietoinen jäljen sijainnista. Makauksista
1. ja 2. merkataan vauhtia hiljentäen ja nuuhkaisten. 3. ja 4. vain nuuhkaistaan vauhdista. 1. kulma
lähes jälkitarkasti. 2. kulma, jolla katko selviää laajoilla lenkeillä. 3. kulma laajahkolla lenkillä.
Kaadolle ilmavainulla, se kiinnosti. Ohjaajan mallikas jarruttaminen oli tarpeen kivikkoisessa
maastossa.

U WATERFOX WAGNER 35889/03 s. 23.07.2003
kasv. Tiina Schleutker
om. Riikka Tetri & Pertti Manner
Kemiönsaari 29.5.2013
Markku Sällylä
VOI2
37
Varmanoloisesti lähdöstä alkaen. Ensimmäisen osuuden puolivälin jälkeen tulee pahaa uutta
hakkuuta osuuden loppuun asti ja kun tullaan kulmaan, siitä kuljetaan liian pitkälle ja tuomitaan
hukka. Makuista merkkaa toisen ja neljännen, muut ohittaa ihan vierestä. Katkokulma pienellä
tarkistuksella ja kulkee veritetyn osan päähän. Parantaa loppua kohden, tulee kaadolle, jonka
vierelle jää. Hyvä suoritus.

Muurla 04.08.2013
Paul Vuori
VOI3
24
Pyydettynä Wage istuu alkumakuun viereen. Luvan saatuaan nuuhkii makuun ja aloittaa
itsenäisesti jäljestyksen. Wage käyttää jäljestäessä maa- ja ilmavainua ja etenee miellyttävää
kävelyvauhtia. 1., 2. ja 3. osuuden suorilla tehdään vain pieniä pistoja ja tarkastuksia, mutta 4.
osuus edetään lähes kokonaan jäljen jommallakummalla puolella. Samaten etenevyys vähän
kärsii. Katkokulmalla Wage hävittää jäljen, josta hukka. Seuraavalla kulmalla tarkistelua ja
viimeisellä taas kulman kohdalla jatketaan suoraan, eikä palata takaisin, josta toinen hukka.
Makuut merkitään kaikki selvästi. Lopussa oleva sorkka kiinnostaa. Tänään tämän jälkikoiran
halukkuudessa parantamisen varaa, taitoja kyllä tuntuu olevan.
Loimaa 25.08.2013
Mari Mamia
VOI2
37
Koira tutkii alkumakauksen, sitten ohjatusti jäljelle. Koira jäljestää maavainulla ripeää vauhtia
jälkitarkasti kaikki osuudet, lukuun ottamatta ensimmäisen osuuden tarkistuslenkkiä ja viimeisen
osuuden tarkistuspistoa. Makuista koira merkkaa erinomaisesti pysähtyen toisen ja neljännen,
sekä nopeasti nuuhkaisten kolmannen. Ensimmäinen mennään vauhtia hidastaen yli. Kulmista
ensimmäinen (katko) kauas yli, eikä löydä itsenäisesti jatkoa, tuomitaan hukka. Muut kulmat
tarkasti. Kaadolle suoraan, jää sorkalle.

N WHISPERING REED'S LOUISIANA FI59313/12 s. 19.03.2012
kasv. Mevr Ingrid Kuyken, Belgia
om. Sanna Pilvinen
Kauhava 28.7.2013
Rasinpää Jyrki
AVO1
41
Lucy tutkii tarkasti alkumakauksen ja aloittaa sopivavauhtisen jäljestyksen käyttäen maa- ja
ilmavainua. 1. osuus tarkkaa jäljestystä kunnes osuuden lopussa kuljetaan osan matkaa jäljen
sivussa. 1. kulma tarkasti ja makaus merkataan. 2. osuus tarkkaa jäljestystä, mutta kulma
oikaistaan ja makaus jää merkkaamatta. 3. osuus myös tarkkaa jäljestystä tehden vain pari pientä
tarkistusta. Suoraan kaadolle jota jää tutkimaan. Hyvä jäljestys, mutta ohjaajan pitää kiinnittää
huomiota narun käyttöön.

N WORKING BEAUTY'S JEALOUS JADE FI20089/11 s. 25.06.2010
kasv. Anki & Tommy Broberg, Ruotsi
om. Tua Wiberg
Jomala 19.05.2013
Marko Saarni
AVO3
25
Hunden är självständigt på spåret. Framskrider med luftviltring på spåret och emellan på sidan. På
första sträckan avlägsnar sig hunden och visas nytt spår, och lite före vinkeln igen tappt. Visas nytt
spår, legan markeras och resan fortsätter. Spårningen förbättras hela tiden och 2:a vinkeln noga,
legan markeras. Raslet till spårslutet med luftvittring. Intresserad av klöven. En lovande spårhund.

VAHI 2013
U CANE ROSSICCIO FEROCE 40196/07 s. 11.07.2007
kasv. Susanna Di Piazza
om. Eerika Korhonen & Janne Tuovila
Ristijärvi 23.8.2013
Jouko Heikkinen
VAHI1
Jälki löytyi helposti ja jäljestäminen reipasvauhtista ja määrätietoista. Varmaa jäljestystä 1.
makaukselle, josta jatkaa merkkaamattomalle osuudelle aikaa käytettävissä 55 min. 1 makausta ei
malttanut merkata kunnolla. Jäljeltä löytyi 4 makausta/4 kapulaa.

