LINNUNHAUKKUKOKEET POMARKUSSA

Pomarkun metsästysseurassa tehtiin historiaa järjestämällä ensimmäiset linnunhaukkukokeet
13.12.2014. Linnunhaukkukoe on metsästyksenomainen tapahtuma, jossa tavoitteena on kartoittaa
koiran metsästysominaisuudet ja palvella näin koirien jalostustoimintaa. Toinen kokeiden tarkoitus
on luoda koetilaisuudesta miellyttävä kenneltapahtuma ja yhdessäolotilaisuus.
Koirien arvostelu tapahtuu niin, että jokaiselle koiralle arvotaan maastoalue, jossa liikutaan maastooppaan neuvomana. Mukana on ryhmätuomari, joka arvostelee koiran työskentelyä ja kirjaa
koetapahtumat maastokorttiin. Koeaika on neljä tuntia ja sen jälkeen ryhmätuomari käy
koetapahtumat läpi ylituomarin kanssa ja vahvistaa tämän jälkeen koiran saaman tuloksen. Koirat
kilpailevat kahdessa luokassa, ensin AVO luokassa ja saatuaan tässä luokassa vähintään tuloksen 70
pistettä siirtyvät kilpailemaan voittajaluokkaan VOI. Maksimipistemäärä linnunhaukkukokeissa on
100 pistettä.
Pomarkun kokeeseen osallistui muutaman viimehetken peruutuksen jälkeen seitsemän koiraa, joista
voittajaluokan koiria kolme ja avoluokan koiria neljä. Oman seuran piiristä löytyi kaksi ensikertalaista
koiraa kokeisiin, mikä on todella hieno asia. Myös maasto-oppaat ja tuomarit saatiin kokeeseen
hankittua hyvin samoin maastoalueet, talkoohenkeä löytyi hienosti tällaisen tapahtuman
järjestelyihin.
Itse kisapäivä alkoi keskuspaikkana toimineella Tuunajärven monitoimitalolla aamukahvien
merkeissä. Säätila aiheutti hieman päänvaivaa, koska ennusteen mukaan piti olla kovin tuulista ja
luntakin sataa. Säätila oli kuitenkin kokeen aikana oikein hyvä. Maastoarvontojen jälkeen koirat
ohjaajineen lähtivät omalle alueelleen suorittamaan koetta. Kokeen jälkeen monitoimitalolla oli
tarjolla perinteistä hirvikeittoa ja koirillekin oma ruokansa. Tulosten julkaisemisen lomassa juotiin
vielä täytekakkukahvit.
Yhtään koetta ei jouduttu keskeyttämään, mutta kolmelle koiralle sattui maasto, jolla ei lintuja ollutnäin koirat jäivät vain hakupisteille (1-10). Muutenkin lintuja löytyi vähänlaisesti, keskimäärin 0,56
lintua/kilometri.
Päätuomarina Pomarkussa toimi Jouko Antila ja koetoimitsijana Elina Sieppi.
Puheessaan Antila kiitti seuraa erinomaisista järjestelyistä ja kehui Pomarkkua hyväksi paikaksi
järjestää koetoimintaa. Erityismaininnan sai erittäin lämmin tunnelma ja kaikkien osallistujien välillä
vallinnut hyvä yhteishenki. Myös kisaan osallistuneiden koirien omistajilta saatiin paljon positiivista
palautetta hienosti järjestetyistä kokeista ja toivomuksen, että koeperinne jatkuisi Pomarkussa
vuosittain.
Kokeen voitti Pomarkkua ansiokkaasti SM-kilpailuissakin edustanut pohjanpystykorva (ppu)
Mahonkanmäen Zäkä, ohjaajanaan omistaja Kauko Grönholm. Zäkän pistemäärä oli 82 pistettä ja se
on voittajaluokan VOI 1 palkintoon oikeuttava tulos. Muiden voittajaluokan koirien kohtaloksi koitui
linnuton maasto ja ne jäivät pelkille hakupisteille (1-10).
Avoimen luokan voiton sai suomenpystykorva (spn) Tessa, jonka omistaa Jarkko Heinäaho
Pomarkusta. Tessa osallistui ensimmäiseen linnunhaukkukokeeseensa ja sai heti AVO3 tuloksen, 54
pistettä. Myös kisan kakkonen, Joutsenvaaran Remu sai tuloksekseen AVO3, pisteillä 53.
Ensimmäisiin kokeisiinsa osallistunut, vasta kymmenkuinen Manta haukkui hyvän tuloksen, 37

pistettä. Mantan omistaa Sami Tuomola Pomarkusta. Siikaslaisten Mahonkanmäen Ronin ja Pentti
Raekallion kohtaloksi koitui linnuton maasto ja hakupisteille jääminen.
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