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MEJÄ-kokeen tulokset
13.09.2020 Villa Vallaton, Ruotsinpyhtää
Koesihteeri 5.1.0 Build Alf.2

Järjestäjä:
Kokeen ylituomari:
Muut tuomarit:
Kokeen vastaava
toimitsija:
Kokeen sihteeri:
Kokeen emäntä:
Sää:

Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho
KOSKI SATU (782997)
PEKKARINEN ESA (717282)
Pekkarinen Esa (717282)

Ylituomarin kertomus
Mäyräkoirien rotumestaruuskokeen 2020 järjestäjänä oli Helsingin Seudun Mäyräkoirakerho.
Jälkimaastot olivat Ruukin Erämiesten mailla, ja tukikohtana oli Villa Vallaton
Ruotsinpyhtäällä.
Ylituomarina oli Satu Koski, Loviisasta. Hän arvosteli koirat kokeen kaikki koirat Voi 1-7.
Vastaavana koetoimitsijana oli Esa Pekkarinen, joka koetoimikuntineen selviytyi tehtävästään
erinomaisesti. Maasto oli koemaastona sopivaa ja jäljet hyvin sijoitettu. Jälkien pituudet olivat
riittävät ja ne oli riittävän hyvin piilomerkatut.
Sää oli puolipilvinen ja tuulinen.
Oppaiden työskentely oli erinomaista. Kaatoina käytettiin peuransorkkia. Riistahavaintoina
metsäkanalintuja. Tunnistusmerkinnät tarkastettiin pistokokeena, ei huomautettavaa.
Kaikki koirat läpäisivät laukauksensietotestin hyväksyttävästi. Mäyräkoirien rotumestaruuden
voitti lkn Taxiaseman Tupasvilla om Marika Ahola
Koe päättyi kello 19:10

VOI-koirat
Lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 08.02.2016

AAVANMEREN ILTARUSKO

Rek. no FI18445/16

VOI 0
0 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Tuula Pekkalin
Koira tutkii alkumakauksen huolellisesti, krepitus ohjatusti. Jäljestys etenee
maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Koira jäljestää vaihdellen maa- ja ilmavainun
välillä. 1. osuudella muutama tarkistuslenkki riistan jäljille, paluu itsenäisesti. 1.
osuudella veretyksen tuntumasta karkkoaa teeriä, mutta se ei koiraa hetkauta.
1. makaus yli kävellen. Hieman ennen 1. kulmaa koira poistuu määrätietoisesti
jäljeltä, hukka. Jatketaan puhtaalta vereltä kulmalle joka selviää tarkasti. 2
makaus osoitetaan. 2. osuuden lopulla oleva katkokulma aiheuttaa päänvaivaa.
Tarvitaan useita laajenevia kaarroksia sekä ohjaajan kehoitus, jotta uusi osuus
löytyy. 3 makaus osoitetaan. 3. osuuden puolivälissä koira poistuu jäljeltä, 2.
hukka. 3. kulmalle tultaessa koeaika on ylittynyt ja tuomari keskeyttää kokeen.
Sinnikäs työskentely koirakolta haastavassa ja riistarikkaassa maastossa.

Pitkäkarvainen mäyräkoirauros, s. 13.04.2009

GRAND DAME'S THUNDER

Rek. no FI30432/09

VOI 1
46 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Pasi Kemppainen
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
10 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
11 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira syö alkumakauksen. Krepitys edetään ohjatusti. Koiran jäljestys etenee
maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Jäljestystyyli vaihtelee maa- ja ilmavainun
välillä tilanteen mukaan. Suorat osuudet edetään jälkitarkasti. Kaikki kulmat
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selvitetään tarkasti. 1. kulmalla oleva katko selviää jäljentekijäiden jälkien avulla.
Kaikki makaukset osoitetaan. 1. makaus hartaasti veret syöden, loput kolme
makausta hieman nopeammin. Kaadolle sivukautta ja sorkka osoitetaan.
Laadukas suoritus, jota tänään himmentävät ainoastaan nopeahkot makausten
osoitukset.

Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 16.02.2013

FILURIN IMMERGRÜN

Rek. no FI20540/13

VOI 1
47 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Ella Pätsi
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys ohjatusti. Jäljestys alkaa maavainuisena,
mutta vaihtuu pian ilmavainuun. Etenemisvauhti on rauhallinen. Suorat osuudet
edetään jäljen päällä tai sen tuntumassa. Ainoastaan 3. osuudella yli narun
mittainen tarkistuslenkki riistan jäljille, paluu itsenäisesti. Makauksista 1., 3. & 4.
osoitetaan. 2. makaus ohitetaan sivulta. 1. kulma, jolla katko, selviää taustan
tarkistuksella. 2. & 3.kulma tarkasti. Kaadolle suoraan. Koira on erittäin
kiinnostunut sorkasta. Ohjaaja luotti koiraan täysin.

Karkeakarvainen mäyräkoiranarttu, s. 17.01.2011

HIPPU

Rek. no FI16881/11

VOI 1
47 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Kari Muje
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
8 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira innokkaasti haukahdellen alkumakaukselle, jonka se syö. Krepitys
ohjatusti. Koira jäljestää vaihdelleen ilma- ja maavainun välillä. Etenemisvauhti
on sopiva. Suorat osuudet edetään verivanan päällä tai sen välittömässä
läheisyydessä. 2. osuudella koira tekee useamman yli narun mittaisen
tarkistuspyörähdyksen jäljen sivuun. Näiltä palataan itsenäisesti jälkityöhön.
Kaikki neljä makausta osoitetaan hyväksyttävästi. 1 kulma, jolla katko selviää
laajenevin rengastuksin sekä jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen. 2 & 3. kulma
tarkasti. Kaadolle suoraan ja koira jää tutkimaan sorkkaa. Hieno äänetön
yhteistyö koirakolla.

Lyhytkarvainen mäyräkoirauros, s. 14.04.2014

KESKI-MAAN HIRMUVALTIAS

Rek. no FI26784/14

VOI 1
47 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Inari Kuisma
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
11 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
13 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys itsenäisesti. Koiraa aloittaa jälkityön
maavainuisesti mutta vaihtaa jäljestystekniikkaa tilanteen ja maaston mukaan.
Etenemisvauhti on varsin rivakka. Suorat osuudet edetään veriuran päällä tai
tuntumassa. 1 ja 2 osuudella muutama tarkastuslenkki jäljen sivuun ja 4
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osuudella laaja tarkistus riistanjäljille, paluu itsenäisesti. 1. kulmasta koira
menee yli pitkäksi ja kaartaa uudelle osuudelle. 2 kulma jolla katko selviää
taustalenkeillä sekä jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen. 3 kulma taustalenkillä.
Kaikki 4 makausta osoitetaan mutta nopeasti. Kaadolle suoraan, nappaa sorkan
suuhunsa ja lähtee kuljettamaan. Hieno äänetön suoritus koirakolta.

Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 11.06.2011

KESKI-MAAN YAVANNNA

Rek. no FI42225/11

VOI 1
48 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Inari Kuisma
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
Koira tutkii alkumakauksen, krepitys edetään varsin itsenäisesti. Alkaa pääosin
maavainuinen maastoon sopiva melko rivakkaa kävelyvauhtia etenevä jälkityö.
Suorat osuudet jälkitarkasti, muutamia narunmittaisia tarkastuslenkkejä veriuran
sivuun 1., 3. & 4. osuudella. 1. kulma pienellä taustapyörähdyksellä. 2. kulma
jolla katko selvitetään jäljentekijöiden jälkiin tukeutuen. 3 kulma tarkasti.
Makauksista 1, 2 & 3 osoitetaan nopeasti. 4 makaus nuuhkaistaan sivusta.
Kaadolle suoraan. Koira merkkaa sorkan ja palaa tiedottamaan ohjaajalle.

Lyhytkarvainen mäyräkoiranarttu, s. 05.07.2010

TAXIASEMAN TUPAS-VILLA

Rek. no FI45240/11

VOI 1
49 pistettä

Tuomari: KOSKI SATU (782997), ohjaaja Marika Ahola
Jäljestämishalukkuus
(6)
6 pistettä
Jäljestämisvarmuus
(12)
12 pistettä
Työskentelyn etenevyys
(10)
9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset
(14)
14 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla
(3)
3 pistettä
Yleisvaikutelma
(5)
5 pistettä
Koira tutkii alkumakauksen. Krepitys edetään ohjatusti. Koira jäljestää pääosin
maavainulla ja etenee maastoon sopivaa kävelyvauhtia. Suorat osuudet
edetään jälkitarkasti, ainoastaan 4 osuudella yksi yli narun mitan pyörähdys
tarkastamaan mäyrän jäljet & jätökset. Kaikki kulmat tarkasti. 2. kulmalla oleva
katko selviää jäljentekijöiden jälkiä pitkin. Kaikki makaukset osoitetaan
hyväksyttävästi. Sorkalle suoraan. Koira nuuskii sorkan ja alkaa peittelemään
sitä sammaleella. Tasaisen varma suoritus koirakolta.
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