
MEJÄ-kokeen tulokset
17.6.2012 Keuruu

Ylituomarin kertomus

Metsästyskoirien jäljestämiskokeet pidettiin 17.6.2012 Keuruulla. Kokeen 
keskuspaikkana oli Honkavuoren Honkakota. Kokeen järjesti Keuruunseudun 
Kennelkerho ry. Vastaavana koetoimitsijana toimi Elina Kylmälä. Kokeen ylituomarina 
toimi Sanna Rantanen arvostellen koirat avo 7 ja 8 sekä voi 9 - 12, muina tuomareina 
toimivat Olavi Nurmiranta arvostellen koirat avo 1 - 6 sekä Tuula Svan arvostellen koirat 
voi 13 - 18. Jäljet olivat sijoitettu riistarikkaaseen maastoon, jossa havaittiin 
metsäkanalintuja. Jäljet olivat tarpeeksi pitkät ja hyvin piilomerkatut. Oppaiden taso oli 
hyvä. Kaatona käytettiin pakasteesta sulatettuja hirven sorkkia. Laukauksensietotesti 
ammuttiin haulikolla, kaikki koirat läpäisivät testin. Koepäivän sää oli vaihteleva. 
Koevastaava koetoimikuntineen suoriutuivat tehtävistään kiitettävästi. Koe päättyi klo

AVO-koirat

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Merja Pulkkanen
Arwi ohjataan jäljelle, jota se vähän seurattuaan poistuu jäljeltä. Palaa vielä 
veriuralle, mutta poistuu jälleeen uralta ja palautetaan. Sama toistuu vielä 
kahdesti ja koe keskeytetään ennen ensimmäistä kulmaa. Tänään veri jälki 
ei Arwia kiinnostanut.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Kati Koto

Jazzi merkkaa alkumakauksen ja lähtee määrätietoisesti töihin. Jäljestys 
etenee enimmäkseen ilmavainulla, jonkin verrran aaltoillen. Ensimmäinen 
osuus muutamilla tarkistuslenkeillä kulmalle, jossa makaus merkataan. 
Kulma teettää hieman töitä, mutta uusi suunta kuitenkin löytyy. Heti toisen 
osuuden alussa pyörähdyksiä jäljen sivussa, jonka jälkeen hyvin aina 
lähelle toista kulmaa. Siellä Jazzin jäljestys herpaantuu ja lopulta suuntaa 
paluujälkeä. Hukka. Palautus puhtaalle jäljelle juuri ennen kulmaa. Kulma 
hyvin, makaus merkaten, mutta heti kulman jälkeen joku muu haju vie 
jälleen Jazzin mielenkiinnon ja toinen hukka. Palautuksen jälkeen hyvin 
koko kolmas osuus. Kaadosta saa ilmavainun jo kaukaa ja saapuu sille 

Järjestäjä: Keuruun seudun kennelkerho ry
Kokeen ylituomari: Sanna Rantanen
Muut tuomarit: Olavi Nurmiranta

Tuula Svan
Kokeen vastaava 
toimitsija:

Elina Kylmälä

Kokeen sihteeri: Ville-Pekka Koto
Kokeen emäntä:
Sää:

Airedalenterrieri, uros, s. 12.12.2007 Rek. no FIN36471/08

Maga El High Hopes AVO 0
Merja Pulkkanen & Jouni Perttula

Welsh corgi pembroke, uros, s. 29.8.2002 Rek. no FIN41375/02

Hauskahovin Jazz Up The Day AVO 3
Koto Kati 26 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 3 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä
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aaltoillen. Jää sorkalle. Iloinen sisukas työskentelijä.

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Elina Kylmälä

Ohjattu lähtö, Marsa jäljestää pääosin maavainulla tehden ensimmäisen 
osuuden alussa laajan lenkin jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma hieman 
laajasti rengastaen. Makaus merkataan. Toisen osuuden puolivälissä koira 
tekaa pari laajaa lenkkiä jäljen sivuun ja toinen johtaa hukkaan. Toinen 
kulma hieman oikaisten, jolloin makaus jää merkkaamatta. Kolmannen 
osuuden alussa Marsalla pyöritystä jäljen ympärillä. Kaato kiinnostaa.

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Anneli Onnela

Myrtti jäljestää maavainuisesti. Ensimmäisen osuuden alkupuolella 
pyöritystä samoin kolmannella osuudella pariin otteeseen. Toisella 
osuudella koira poistuu määrätietoisesti jäljeltä ja tuomitaan hukka. Kulmat 
Myrtti selvittää tarkasti merkaten makaukset. Kaato kiinnostaa.

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Hannele Koivisto

Määrätietoinen jäljestäjä, joka tekee osuuksilla joitakin tarkistuslenkkejä. 
Ennnen ensimmäistä kulmaa laajempi koukkaus jäljen sivuun. Toisella 
osuudella koira poistuu mönkijäuralle ja joudutaan palauttamaan jäljelle. 
Makaukset koira merkkaa selvästi ja kulmat selvitetään rengastaen. Kaato 
kiinnostaa

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Jussi Kettunen

Novascotiannoutaja, narttu, s. 18.1.2011 Rek. no FI16760/11

Maplefox Dancing Duck AVO 2
Kylmälä Elina & Arto 34 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä

Pitkäkarvainen collie, narttu, s. 30.8.2008 Rek. no FIN54683/08

Kangasvuokon Abba AVO 2
Manninen Helvi & Piia 39 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 6 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Pitkäkarvainen mäyräkoira, uros, s. 29.4.2011 Rek. no FI32885/11

Badantam´s Vaunt Me AVO 2
Koivisto Hannele 39 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 7 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Labradorinnoutaja, uros, s. 9.3.2010 Rek. no FI24173/10

Do Day´s Albert AVO 1
Milja Holländer ja Keijo Kettunen 43 pistettä
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Petteri ohjataan jäljelle, jota se seuraa hieman aaltoillen. Mallikkaasti kaksi 
osuutta, kolmannella osuudella koiralla on pyöritystä ja joudutaan 
kehoittamaan, jotta veriuran seuraaminen jatkuisi. Kaadon Pettari nappaa 
suuhun.

Tuomari: Olavi Nurmiranta, ohjaaja Mervi Uuttera

Peppi ohjataan jäljelle, jota se seuraa varsin mallikkaasti. Ensimmäisen 
osuuden lopulla laajahko lenkki jäljen sivuun. Ensimmäinen kulma tarkasti, 
makaus tutkitaan turhankin tarkasti. Hyvät loppuosuudet, toisen kulman 
koira hieman oikaisee, jolloin makaus jää merkkaamatta, mutta kaato 
kiinnostaa.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Mailis Paasikivi

Ukolle näytetään alkumakaus ja ohjataan päivän tehtävään. Jäljestys 
etenee mukavaa kävelyvauhtia erittäin tarkasti lähes koko jäljen aivan 
jäljen päällä. Vain toisella osuudella yksi tarkistusrengas jäljen sivussa ja 
kolmannella osuudella pieni haksahdus metsäkoneuralle, josta nopea 
paluu verelle. Toisella osuudella lentoon lähtevä metso seurataan 
pysähtyen, sitten matka jatkuu kehotuksesta, olisi varmasti jatkunut sitä 
ilmankin. Ensimmäinen kulma ihan pienellä varmistuspyörähdyksellä, 
makuu merkataan kuopien. Toinen kulma aivan jäljen mukaisesti, makuu 
tutkitaan huolellisesti. Kaadolle hieman sivusta, jää nuuhkimaan sorkkaa. 
Oikein hieno työ ensikertalaiselta Ukolta!

VOI-koirat

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Kirsi Sinisalo

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira, narttu, s. 4.8.2008 Rek. no FIN45005/08

Angelhaken Primadonna AVO 1
Uuttera Mervi 46 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Pumi, uros, s. 10.8.2003 Rek. no FIN38017/03

Karvakorvan Äimänkäki AVO 1
Paasikivi Mailis 49 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 14 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Fieldspanieli, narttu, s. 3.6.2006 Rek. no FIN36372/06

Mandolic Lounatuuli VOI 0
Sinisalo Kirsi
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Awa tutkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Alkaa reipas ilmavainuinen 
jäljestys ja koira tekee laajoja lenkkejä jäljen sivuun. Ensimmäisen 
osuuden puolivälissä ajaudutaan niin kauas jäljestä, ettei selvitä enää 
takaisin ja tuomitaan hukka. Puhdas jälki jota kulmalle, jolla katko ja 
laajoilla lenkeillä jälleen kauas jäljestä, josta toinen hukka. Puhdas jälki ja 
toinen osuus jäljestetään veriuraa kulmalle, jolta tarkasti seuraavalle 
osuudelle. Kolmannen osuuden puolivälissä suoraviivaisesti jäljeltä, josta 
kolmas hukka ja koe keskeytetään. Harjoitellen kaadolle. Reipas jäljestäjä, 
joka vaatii vielä harjoittelua veriuran seuraamiseen.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Minna Poikolainen

Alkumakauksen osoittamisen jälkeen reippaasti liikkeelle. Rei työskentelee 
ilmavainulla välillä hyvinkin etäälläkin jäljestä kaarrellen. Ensimmäinen 
osuus hyvin aina lähelle kulmaa, jossa kaarrosten jälkeen oikaistaan 
katkolta ennen veretyksen loppua toiselle osuudelle. Toisella osuudelta 
alkaen ylimääräisten lenkkien määrä kasvaa. Yhdellä lenkillä päädytään 
niin etäälle jäljestä, että siitä hukka. Toinen kulma taustalenkillä, 
kolmannella kulmalla pientä pohdintaa ennen kuin jatko löytyy. 
Ensimmäinen makaus nuuhkaistaan vauhdista, muut merkataan. Kaadolle 
sivusta ilmavainulla, jää tutkimaan sorkkaa. Hieman epävarman oloinen 
työskentely sekä runsaat tarkistelut vievät aikaa sen verran runsaasti, että 
aika ylittyy, mikä yhdessä hukan kanssa vaikuttavat palkintosijaan.

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Päivi Sopanen

Simba tutkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Jäljestys on maavainuista 
ja ohjaaja jarrutti koiraa voimakkaasti. Kaikilla osuuksilla tehdään pistoja 
jäljen sivuun muuten jäljestys on itsenäistä. Ensimmäinen kulma, jolla on 
katko teettää runsaasti töitä mutta lopulta veretyksen alku löytyy. Toinen 
kulma tarkasti ja kolmannella kulmalla ajaudutaan viereiselle koneuralle ja 
se vie kauas jäljestä ja tuomitaan hukka. Puhdas jälki, jolta hetken kuluttua 
jälleen uralle ja suoraviivaisesti jäljeltä hukkaan. Puhdas jälki jota kaadolle, 
jonka ottaa suuhunsa. Makauksista ensimmäinen ja toinen osoitetaan 
pysähtymällä, kolmas ylitetään ja neljäs ohitetaan. Koirateki töitä todella 
kovasti ja kokemuksen myötä tulokset tulevat paranemaan.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Helge Spelman

Novascotiannoutaja, narttu, s. 24.4.2009 Rek. no FI31380/09

Tollerbay Roxette De Quiz VOI 3
Minna Poikolainen & Eva-Lisa Granholm 24 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 3 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä

Labradorinnoutaja, uros, s. 13.3.2010 Rek. no FI25247/10

Koirantähden Tutti Frutti VOI 3
Sopanen Päivi 25 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 6 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä

Sileäkarvainen noutaja, uros, s. 20.10.2005 Rek. no FIN51753/05

Heilurihännän Kiss of Gold VOI 3
Hartman Arja 25 pistettä
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Luca ohjataan vauhdikkaaseen jäljestykseen. Työ etenee enimmäkseen 
ilmavainulla reippaan suoraviivaisesti. Ensimmäisellä kulmalla olleen 
katkon oikaisee suoraan toiselle osuudelle. Ennen toista kulmaa joku muu 
metsän tuoksu vie Lucan mukanaan pyörityksiin aina hukkaan asti. Uusi 
alku osoitetaan juuri ennen kulmaa. Kulma tarkasti, mutta heti sen jälkeen 
ilmeisesti sama haju vie Lucaa taas. Toinen hukka. Palautuksen jälkeen 
hyvin kolmannelle kulmalle. Kulma erittäin laajalla lenkillä. Makauksista 
kaksi merkitään hyvin, kahdella olisi saanut viipyä kauemman. Kaadosta 
saa kaukaa vainun, jää sorkalle nuolemaan sitä. Tänään Lucan hyvä työ 
häiriintyi 2. kulman hajuihin.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Margit Hänninen

Ohjaaja esittelee Adalle alkumakauksen, mutta se ei Adaa juuri kiinnosta 
vaan nenä on jo pystyssä kohti metsän hajuja. Heti alkukrepityksen jälkeen 
ajaudutaankin jäljen sivuun, mutta sieltä palataan itsenäisesti kaartaen 
jäljelle ja varsinainen työ pääsee alkamaan. Ada työskentelee etupäässä 
ilmavainulla, hyvin suoraviivaisesti edeten, kaikki osuudet samalla tyylillä. 
Kaikki makaukset merkataan pysähtyen ja tökäten nenä maahan. 
Ensimmäisellä kulmalla olleella katkolla veri loppuun, josta matka jatkuu 
suoraan. Hetken edettyään Ada havahtuu havahtuu jotain puuttuvan ja jää 
ihmettelemään, kunnes näkee hieman möröltä vaikuttavan oppaan, jota 
lähtee haukkuen katsomaan. Onnekseen Ada löytää oppaan lähettyviltä 
jalanjäljet, joita myöten verikin löytyy. Toisella ja kolmannella kulmalla 
sama jäljen kadottaminen toistuu ja yrityksistä huolimatta Ada ei onnistu 
löytämään jatkoa. Näistä kaksi hukkaa. Kaadolle suoraan, jää nuolemaan 
sorkkaa. Ada on lupaava työskentelijä, mutta kulmat olivat sille tänään 
haasteellisia.

Tuomari: Sanna Rantanen, ohjaaja Kati Koto

Määrätietoinen lähtö, Teddy työskentelee vauhdikkaasti, jonkun verran 
ilmavainulla jäljen kahden puolen edeten. Suorat pääosin tarkasti. 
Ensimmäisellä osuudella yhdet laajemmat tarkistukset, neljännellä 
osuudella joitakin pienempiä tarkistuspyörähtelyitä. Ensimmäisellä kulmalla 
ollut katko nopeasti ensin kulman takaa tarkistaen ja sitten suoraan toiselle 
osuudelle. Toinen kulma teettää paljon töitä, mutta selviää lopulta laajoin 
rengastuksin. Kolmannella kulmalla Teddyn ote herpaantuu; kulmalta 
suoraan, sitten laaja kaarros, jolla verestä yli sitä noteeraamatta. Tästä 

   Jäljestämishalukkuus (6) 2 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 4 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä

Labradorinnoutaja, narttu, s. 9.3.2010 Rek. no FI24177/10

Do Day´s Adalia VOI 3
Hänninen Margit & Ari 27 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 4 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 8 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 2 pistettä

Novascotiannoutaja, uros, s. 28.7.2007 Rek. no FIN45326/07

Tollerbay Banjo Accord VOI 2
Koto Kati 34 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 4 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 8 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 9 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 3 pistettä
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hukka. Makauksista yksi nopeasti nuuhkaisten, yksi ohi, kaksi kunnolla 
merkaten. Kaadosta saa ilmavainun jo kaukaa, jää sorkalle. Työintoinen 
koira, jolle kulmat tuottivat tänään päänvaivaa.

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Janne Vuorinen

Zico tutkii alkumakauksen ja ohjataan jäljelle. Jäljestys on pääosin 
maavainuista ja jälkitarkkaa ja edetään sopivalla vauhdillla pääosin 
veriuran päällä. Ensimmäinen kulma, jolla katko yhdellä tarkistuslenkillä, 
toinen ja kolmas kulma tarkasti. Makauksista toinen ohitetaan nopeasti 
muut hyvin nuuhkimalla. Kaadon ohi mennään noin metrin vierestä. Matka 
jatkuu tietä kohti ja ohjaajan kehotuksella palataan, mutta ei sorkalle asti 
vaan jatketaan matkaa poispäin sorkasta ja tuomitaan hukka. Puhdas jälki 
jota sorkalle, jonka tutkiii tarkasti. Harmittava työtapaturma viime metreillä 
sotkaa muuten hyvää jäljestystä.

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Jukka Sihvonen

Masille ohjattu lähtö ja se aloittaa maa- ja ilmavainuisen, sopiva vauhtisen 
jäljestyksen. Ensimmäinen osuus jälkitarkasti kulmalle, jolla katko. Katko 
suoritetaan yhdellä lenkillä veretyksen alkuun. Toisella osuudella pyy 
lähtee jäljeltä, mutta ohjaajan kiellon jälkeen Masi jatkaa verijäljen 
seuraamista. Toinen kulma tarkistuslenkillä ja kolmas kulma tarkasti! 
Makauksista toinen ja neljäs ohitetaan, ensimmäinen ja kolmas osoitetaan 
hyvin nuuhkimalla. Kaadolle suoraan, jonka tutkii tarkasti. Loistava 
jäljestäjä tekee hyvin yhteistyötä ohjaajansa kanssa.

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Tiia Pellonpää

Pepe rauhoitetaan ja sille osoitetaan alkumakaus ja ohjataan jäljelle. 
Jäljestys on vauhdikasta, maavainuista ja jälkitarkkaa. Vain muutama pieni 
lenkki tehdään kolmannella ja viimeisellä osuudella. Ensimmäinen ja 
kolmas kulma tarkastuslenkillä. Toinen kulma, jolla katko, yhdellä lenkillä 

Novascotiannoutaja, uros, s. 22.7.2007 Rek. no FIN45324/07

Tollerbay Banjo Solo VOI 2
Nina Salo ja Janne Vuorinen 39 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 6 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 8 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä

Englanninspringerspanieli, uros, s. 24.3.2009 Rek. no FI23877/09

Zero One´s Wictorykingoperon VOI 1
Sihvonen Jukka 47 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 12 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

Cockerspanieli, uros, s. Rek. no FI36791/09

Namusillan Kaljolainen VOI 1
Pellonpää Tiia 48 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 12 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
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veretyksen alkuun. Makauksista ensimmäinen, toinen ja neljäs osoitetaan 
hyvin pysähtymällä, nuuhkimalla ja kaivamalla. Kolmas nuuhkaistaan 
nopeasti. Kaadolle kiertäen, tutkien sorkkaa tarkasti. Iloinen jälkitarkkaa 
työtä tekevä jäljestäjä, joka toimii hyvässä yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Tuomari: Tuula Svan, ohjaaja Erik Viitala

Vili ohjataan jäljelle ja se aloittaa pääsääntöisesti maavainuisen sopiva 
vauhtisen ja jälkitarkan jäljestyksen. Ensimmäinen kulma, jolla katko 
yhdellä lenkilla veretyksen alkuun. Toinen ja kolmas kulma tarkasti. 
Makauksista toinen ylitetään, muut osoitetaan pysähtymällä ja 
nuuhkaisemalla. Kaadolle suoraan, jonka tutkii tarkasti. Varmaa jäljestystä 
suorittava koira, jota ei riistan hajutkaan saa unohtamaan mikä on tämän 
päivän varsinainen tehtävä.
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Merjatuulian Taikatassu VOI 1
Viitala Eerik 48 pistettä

   Jäljestämishalukkuus (6) 6 pistettä

   Jäljestämisvarmuus (12) 11 pistettä

   Työskentelyn etenevyys (10) 10 pistettä

   Lähtö, kulmat, makaukset (14) 13 pistettä

   Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä

   Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä
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