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Ühingu foksidest sooritas katse

76 punkti – päeva parim

70 punkti

Konkurendi Jubilee Sweety

Konkurendi Royalfox William

Westland Acorn's Stargazer Bisquit

Konkurendi Stargazer Tim



tööomadused säilivad.
   Tegelikult oleme ju praegu kinni kunagise  nõukogude liidu aegsetes nõudmistes või  kuidas? Antud tõug on niigi kohutavalt 

Uue aja algus
   Foksiühingu fokse tuli urukatsele 6, neist sooritas katse 4. Kokku osales 7 foksi. Üks neist tuli otse ilma õppuseta, kahjuks 3 minuti jooksul  
ei osanud käiku siseneda, otsis väljaspoolt  katelt kohta sisenemiseks. Samal õhtul aga leidis külas olles aida alt kähriku uru  ja haukus 
2 tundi järgepidi kuni peremees tuli ja vaatas mis asja koer haugub. Eemaldas aida  põrandalaua ja üllatus  missugune! Väga paljud jahikoerad 
põruvad katsetel, sest nad ei tunne mängureegleid (ka verejäljel).
   Kokku oli katsel 15 koera, russelid, foksid, taksid. Katse sai sooritatud 9-sal. Kohtunik arvas,  et väga hea protsent!?(Protsent oleks võinud
 olla suurem kui poleks  olnud uuendusi). Kuna uru sissepääs oli viidud standardmõõtu vahetult enne katset, eelnevalt teatamata, siis nii mõnigi
põrus sellega, et ei   suutnud  3 minuti jooksul trügida urgu ning jooksis väljaspool ringi otsides  uut avaust kust paremini sisse mahuks.
Mõned koerad katkestasid haukumise käigus katla juures  kui kohtunik neile ootamatult  katsiratsikile „peale istus“ või tulid hoopis välja  
sest nende tööd häiriti. Seda poleks tohtinud teha, sest ikkagi võõra inimese lõhn või arvas koer hoopis et talle tuldakse appi ja rohkem pole 
vaja  klähvida – tuleb ainult valvata ja õigel ajal haarata! Ka IV-dasse katlasse rebase ajamine katse ajal ei vastanud 3 järgu tööle 
(eeskiri lubab kuni III katlani), oli  ka koeri kellel lasti üle 10 minuti  haukuda. (selgituseks neile kes pole kunsturgu näinud: katlaks 
nimetatakse  kunsturu laiendatud osa kus rebane saab mugavamalt olla – käik katlani on aga kitsas  kus koer peab roomama et 
rebaseni  jõuda. Katlaid võib olla maa all mitmeid kuhu saab tagaaetav taganeda  sissetungija eest). Muidugi – eriti häid koeri need uuendused 
ei häirinud aga kuna meil  antakse välja ainult 3 järk siis  need vigurid ei olnud õiglased.
   Eeskiri ütleb, et katse lõppedes ei tohi enne 10 minuti möödumist uut koera urgu lasta (liiga värske eelmise koera lõhn) ja ka rebase peale 
tuleb mõelda. Selle aja jooksul oleks võinud täita  protokolli koera töö kohta kohapeal, siis oleks inimeste aega kokku hoitud – 15 koera katse 
kestis kella 10.00 kuni 17:30-ni. Näiteks kolmas vahetus pidi kell 12 kohal olema aga katsele said natuke enne kella 16-st. Kogu see aeg sai 
külmetatud ja koeri peedistatud. Tekkib õigustatud küsimus – kas EST Välimiku CH tiitli kinnitamiseks peab üldse jahikatset tegema? Oleks aeg 
sisse seada  töötšempioni tiitel. Soovijaid oleks piisavalt, kel eriti hea tööomadustega koer. Koera tagasihoidlikuma välimiku korral või lihtsalt  
on inimesi kellel ei meeldi näitustel käia, siis EST V CH tiitli puudumise korvab töötšempioni tiitel ning fannid saavad tiitleid juurde ja koera 

töömahukas,  võrreldes näiteks  welshiterjeritega: trimming sama aga neil puudub igasugune töökatse nõue. Euroopa Liidus on 
Eesti ainuke riik kus nõutakse  välimiku CH tiitli kinnitamisel töökatset.
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