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Noutajat kokeissa syksyisessä
Vuonislahdessa

Syyskuun viimeisenä viikonloppuna kokoontui kaksikymmentä
koiraa ohjaajineen kylällemme
kylmän riistan metsästyskokeeseen (NOME-B), jossa arvostellaan koiran toimintaa metsästystilanteessa. Kokeet järjestettiin Jauhiaisen rannalla Vastuulahdessa ja
Sammaljoella. B-kokeissa ei ammuta riistaa vaan niissä jäljitellään
aiemmin ammutun riistan avulla
metsästystilanteita mahdollisimman todenmukaisesti. Kokeen
järjestäneet puuhaihmiset eli
aktiiviset noutajakoiraharrastajat, Tiina Kisonen Jongunjoelta,
Päivi Kortelainen Uimaharjusta
ja Pekka Virkkunen Vuonislahdesta, alkoivat suunnitella koetta
Vuonislahteen jo 2015 kesällä.

Kokeen arviointi
Metsästyskokeissa on kolme
luokkaa: alokas-, avoin- sekä
voittajaluokka. Arvostelu kaikissa
luokissa on 1-3 siten, että 1 on
paras ja 3 huonoin palkinto. Mikäli
koira epäonnistuu kokeessa eikä
sitä voida palkita, saa se tuloksen 0.
Kolme 1-tulosta voittajaluokasta

saanut ja käytännön metsästyskokeen suorittanut koira saavuttaa
Suomen käyttövalion arvon (FI
KVA). Lisäksi koiran tulee olla
palkittu näyttelyissä vähintään
laatumaininnalla H (hyvä).

Kolme tehtäväkokonaisuutta
Metsästyskokeessa koira joutuu
tekemään noutoja kolmella eri
tavalla. Sen täytyy noutaa riistoja
ohjattuna noutona, jossa koira
etenee riistalle ohjaajan käskyjen ja
merkkien mukaan. Osa noudoista
on nk. markkeerausnoutoja, jolloin koira on nähnyt tai kuullut
pudotuksia, ja sen pitää muistaa
ja paikallistaa pudotuksien paikat.
Noutoja tapahtuu myös koiran
itsenäisen työn tuloksena, kun sille
osoitetaan alue, minne riistoja on
pudonnut.
Arvosteluun ja palkintosijaan
vaikuttavat näissä tehtävissä onnistumisen lisäksi se, kuinka koira
käsittelee riistaa, kuinka hyvin se
on ohjaajansa hallinnassa, miten
se reagoi laukauksiin ja kuinka se
käyttää vainuaan.

Tuloksia
Tuomarina kokeessa oli A-P
Fontell Kouvolasta.
sku Taka-Tapiolan Masi,
om.&ohj. Jonna Räsänen, Kontiolahti AVO1
sku Champerin Kulkuri,
om.&ohj. Hanna Hujanen, Leppävesi AVO1
lbu Demon eye`s Funky Claude,
om.&ohj. Kaisa Tanninen, Eno
AVO1
lbu Kulteen Duke, om. Heikki
Nevalainen, om.&ohj. Tuija Nevalainen, Eno VOI1
lbu FI KVA-FT Grassduck’s
Red Flash, om.&ohj. Teijo Kostian, Niittylahti VOI1
lbu FI KVA Brookbank Blackbird, om. Back Pia, om&ohj. Jari
Särkänlahti, Helsinki VOI1
Järjestäjät haluavat lähettää
erittäin suuret kiitokset maanomistajille ja Vuonislahden kalastuskunnalle maa- ja vesialueiden
käyttömahdollisuudesta. Ilman
heidän myötämielisyyttään kokeita olisi ollut mahdoton järjestää.
Linkki: http://www.labradori.
fi/linkit/

Kievarin isännän jääsauna
Vuonislahden Kestikievari Herranniemen rantaan rakentuu jälleen jääsauna. Tämä vuosittainen uudistuva taideteos on tuottanut
iloa ja erikoisia saunakokemuksia yli kymmenen vuoden ajan.
Saunat ovat osana kestikievarin palvelutarjontaa majoituksen,
ruoka- ja ohjelmapalveluiden rinnalla.
Tilaukset: p. 0400 482949. www.herranniemi.com

