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Viime vuosi oli minulle ikimuistoinen Ripsan osalta. Homma itse asiassa huipentui syksyllä kun 

Kultamaljan jälkeen rohkaistuin lähtemään muutamiin kenttäkokeisiin. Tuli lähdettyä kokeisiin 

myös siksi, että Kultamalja ei mennyt meidän osaltamme oikein hyvin. Tiesin että pystymme paljon 

parempaan... siis Ripsa pystyy. 

Heti ensimmäisissä Joroisten kokeissa Ripsa näyttikin että se todellakin pystyy hyviin suorituksiin. 

Se viimeinen erä jossa Ripsa teki minun sekä tuomareiden mielestä huippusuorituksen seisoen 

kahta/kolmea fasaania ja jossa minä sitten unohdin ampua kalvaa vieläkin mieltä.  

Toisaalta se antoi lisäintoa lähteä myös Irish Trialiin sekä muihin pohjanmaalla oleviin kisoihin. 

Noissa kaikissa kisoissa tuli kamalan paljon oppia niin sinulta, muilta metsästäjiltä kuin 

tuomareiltakin. Eikä intoa tulevaan syksyyn vähentänyt NUO3 palkinto joka oli täysin 

odotuksiani/tavoitteitani vastaan. 

Vaikka kävimme mahdollisuuksiin nähden kohtuu paljon pelloilla, niin väittäisin kuitenkin että 

Ripsa liikkui "luontevammin" metsässä. Tai ehkä yritän sanoa, että sillä oli metsässä hieman 

enemmän intoa. Näin monesti avonaisemmassa maastossa, että Ripsa teki "sivulta sivulle" luoveja 

myös enemmän kuin pelloilla. Pelloilla taas Ripsa paineli selkeämmin ojien myötäisesti. 

Jälkimmäisessä haussa meillä on hieman treenattavaa ensi vuonna. 

Tein myös paljon pieniä virheitä ohjaamisessa. Jostain kumman syystä halusin nimenomaan ohjata 

Ripsaa koko ajan, joko käsimerkein tai mikä pahinta niin pillillä. Onneksi sain tästä palautetta Irish 

Trialin tuomarilta ja ymmärsin vähentää esim. pillin käytön lähes minimiin.  

Toinen virheeni oli että metsässä liikkuessamme katselin hyvin paljon puiden latvoihin. Tähän olen 

tottunut kun olen metsästänyt pystykorvalla. Noh, muutama sekunti latvoja katsellessa ja koiraa ei 

enää näykään missään! Päätin että eihän tästä mitään näin tule, joten pakotin itseni seuraamaan 

Ripsaa. Ihan loppu syksystä alkoi jo parantua tämäkin tapa. 

Olen monesti kertonut sinulle että Ripsa on erittäin hyvä luonteinen koira. Se on viime kesästä 

saakka totellut minua ihan kaikessa, se ei ärhentele muille koirille, ei  lapsille eikä aikuisille.  

Ripsa istuu kaukanakin ollessaan, jos se näkee käsimerkkini. Se tuo damin minulle niin, että istuu 

viereeni ja luovuttaa damin käteeni. Jos esim. mökillä/jäällä/metsässä ollessamme puhallan pilliin, 

niin lähes 100% varmuudella se tulee luokseni. Jos minulta putoaa ruokaa lattialle, niin Ripsa ei sitä 

ota, ellen anna siihen lupaa jne. Nämä Ripsan upeat tavat ja nopea oppivuus ovatkin olleet 

minusta ihmeellistä. Enkä valehtele kun sanon, että moni muukin on huomannut nuo Ripsan upeat 

tavat.  

En ole ikinä joutunut, enkä koskaan joudukaan, käyttämään pienintäkään voimakeinoa asioiden 

treenaamisessa. Liian moni, uudetkin asiat, ikään kuin loksahtelee paikalleen liian helposti! Olenpa 

pari kertaa joutunut miettimään että kumpi loppuen lopuksi ohjaa/treenauttaa kumpaa? :) 


