Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen
aikovalle

Sinunkin ajavan Beaglesi perinnölliset
metsästysominaisuudet ovat jalostustoiminnan ansiota.
Tuomalla Beaglesi ajokokeeseen annat oman arvokkaan
panoksesi tämän hienon metsästyskoiran jalostukseen.
Onkohan sinun oma Beaglesi juuri se Beagle, jonka
ominaisuudet olisivat tarpeen ja tervetulleet rodun
jalostuksen käyttöön.

Tämä ohje on lyhyt kuvaus ajokokeeseen osallistumisesta.
Ohjeen tarkoitus on antaa ajokoetta suunnittelevalle
harrastajalle perustietoa osallistumiseen liittyvistä käytännön
asioista.

Ajokokeiden tarkoitus
Ajokokeiden tarkoituksena on koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien koettelu
metsästystilannetta vastaavissa olosuhteissa.
Ajokokeissa esille tulleet koiran ominaisuudet ovat arvokasta tietoa rodun
jalostustoiminnan kannalta. Kaikkihan me haluamme, että Beaglemme hyvät
metsästysominaisuudet säilyvät ja paranevat tulevaisuudessa.
Vaikka koiran ominaisuuksien koettelu on ajokoetoiminnan tärkein tavoite,
oman viehätyksensä toimintaan tuo myös koirien kilpailu keskenään.

Ilmoittautuminen ajokokeeseen
Koiran omistaja valitsee sopivan koepäivän ja paikan kennelliiton
ylläpitämästä koekalenterista. Koekalenteri löytyy Kennelliiton Koiramme
lehdestä, Suomen Beagle lehdestä, Ajokoiramies lehdestä ja Kennelpiirin
nettisivuilta.
Soita kokeen järjestäjän yhteyshenkilölle ja sovi ilmoittaumisestasi. usein
kokeeseen ilmoittauminen pitää tehdä kirjallisesti kennelliiton lomakkeella.
Ilmoittaumismaksu maksutapa selviää myös yhteyshenkilöltä. Soittamalla
varmistat myös, että pääset kokeseen, koska usein kokeen järjestäjällä on
käytössään rajoitettu määrä koe maastoja ja koirat valitaan kokeesen
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoitettaessa koira kokeeseen on koiran lisäksi ilmoitettava 2 tuomaria.
Silloin kun koiran omistajalla ei ole tuttuja tuomareita tai on muuten vaikeuksia
saada tuomareita, kannattaa olla yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry
toimihenkilöihin, jotka auttavat mielellään tuomareiden hankinnassa ja
muissakin kokeisiin liityvissä asioissa.
Ensikertalaisen jäsenen osallistuessa Pohjois-Pohjanmaan Beagle ry omiin
ajokokeisiin seura hankkii jäsenelle tuomarit ja ilmoittautumismaksua ei peritä.
Siinä tapauksessa, että et itse halua olla koirasi ohjaajana kokeessa voi
koirasi osallistua kokeeseen myös muun valitsemasi henkilön ohjaamana.
Ajokokeen järjestäjä ilmoittaa sinulle kokeen keskuspaikan ja aikataulun
hyvissä ajoin ennen koeaamua.

Ajokokeeseen valmistautuminen
Koiran omistaja sopii ilmoittamiensa tuomareiden kanssa kuljetusjärjestelyistä
kokeen keskuspaikalle. Yleensä koiran omistaja kuljettaa tuomarit
keskuspaikalle.
Käytäntönä on että koiran ohjaaja/omistaja huolehtii tuomareiden ruokailuista
koepäivänä. Toisin sanoen koiran ohjaaja ottaa metsään mukaan eväät koko
koeryhmälle(2 tuomaria ja ohjaaja).
Metsäpäivän päätteksi yleensä koepaikalla on järjestetty ruokailu, jonka
koiran omistaja tarjoaa tuomareille.

Ajokoepäivän aamu
Aamuvarhaisella saavutaan tuomareiden kanssa kokeen keskuspaikalle,
jossa koiran omistaja luovuttaa koiran rekisteripaperit ja rokotustodistukset
järjestäjälle tarkastusta varten. Kokeissa tarkastetaan myös koirien merkintä
(tatuointi ta siru).
Alkumuodollisuuksien jälkeen on vuorossa ylituomarin puhuttelu, jossa
käydään läpi kokeen kulkua ja määrätään koirien irtilaskuaika. Keskuspaikalla
suoritetaan myös koirien arvonta eri maastoihin. Isommissa kokeissa arvonta
on voitu suorittaa jo ennen koepäivää. Koetoimikunta on valinnut ilmoitetut
tuomarit etukäteen kuhunkin maastoon, joten kullekin koiralle tuomarit
määräytyvät maastoarvonnan perusteella.

Koiran koettelu metsässä
1. ERÄ: Haku
Alkujärjestäytymisen jälkeen siirrytään tuomareiden kanssa maastoon.
Maastossa koira päästetään hakemaan jänistä määrättynä aikana.Koettelun
aikana koiran ohjaaja toimii kuten metsälläkin. Tuomarit tarkastelevat koiran
toimintaa kylmähakua (hakua ilman yöllistä jäniksen jälkeä) / kuumahakua
(hakua jäniksen yöllisellä jäljellä) ja arvostelevat sen. Hakuaikaa on
käytettävissä kokonaisuudessaan neljä tuntia = 240min, ajon alkaessa
hakuaika pyshtyy ja 240 minuutista jäljellä oleva aika on käytettävisä toiseen
hakuerään.

1. ERÄ: Ajo
Ajon aikana tuomarit seuraavat ajoa ja arvioivat ajon kulkua. Ajoaika
merkitään tuomarikorttiin, ajoaikaan lasketaan sellainen koiran eteneminen
jäniksen jäljellä, joka sujuu haukkumalla. Koiran haukkua kuunnellaan ja
tarkastellaan ajon sujuvuutta ja mittaillaan mahdollisia hukkia. Ajoaikaan ei
lasketa yli viidenminuutin taukoja haukussa. Ajoerä kestää kaksi
tuntia=120min. Ajoerän täytyttyä koiranohjaaja kytkee koiran ja siirrytään
uuteen paikkaan, jossa koira päästetään irti ja näin alkaa ns. toinen erä.

2. ERÄ
Toisen erän aikana toimitaan kuten ensimmäisessä koe erässä.
Poikkeuksena on hakuaika, jota on käytettävissä sen verran kuin
ensimmäisen erän 240 minuutista jäi jäljelle.
Koiran koettelu päätyy toisen ajoerän jälkeen. Koettelun päätyttyä
ryhmätuomari ilmoittaa koiranohjaajalle tuomareiden arvostelun.

Kokeen päättyminen
Koettelun päätyttyä koiran ohjaaja kytkee koiran ja siirrytään takaisin
keskuspaikalle, jossa kokeen ylituomari ottaa vastaan palkintotuomareiden
maastossa täyttämät ajokokeen maastokortit. Ylituomari käy läpi
palkintotuomareiden täyttämät maastokortit, keskustelee kokeen kulusta ja
laskee koetuloksen. Tässä tilaisuudessa on paikalla kokeen ylituomari,
sihteeri, palkintotuomarit ja koiran ohjaaja.
Kun kaikkien kokeeseen osallistuneiden koirien arvostelut on käyty läpi,
tapahtuu palkintojen jako ja kokeen lopetus.

Pitkäkoe
Pitkäkoe, jota myös kutsutaan kahden viikon kokeeksi, on koetapahtumana
ns. Yksipäiväisen kokeen kaltainen. Ainoana poikkeuksena on, että koiran
ohjaaja saa valita oman koemaston ja koepäivän. Näin koiran omistajalla on
mahdollisuus suorittaa koe tutussa harjoittelu- ja metsästysmaastossa.

Ajokoesäännöt ja tuomaritoiminta
Osallistumalla kennelliiton paikallisjärjestön järjestämälle koetuomarikursille
saat parhaan opastuksen ajokokeiden säännöistä sekä toiminnasta yleensä
ajokokeissa.
Tietoa tuomarikursseista saat Suomen Beagle lehdestä, Koiramme lehdestä
ja Ajokoiramies lehdestä sekä järjestöjen internet sivuilta.
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Asian tiimoilta voit olla yhteydessä Pohjois-Pohjanman Beagle ry:n
toimihenkilöihin.
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