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Karkeakarvainen mäyräkoira Nora (FIN KVA-L Rowanberrie´s Feenix s. 5.3.2003) hankittiin 
aikoinaan isännälle mettäkaveriksi ja ajavaksi koiraksi. Ainoasta pentusisaruksesta Feksu-
veljestä tuli kyllä ajovalio, mutta tiukka Nora ei ajossa ääntä päästänyt. Haukkua on kyllä 
riittänyt luolametsällä ja kokeissa sekä kotona komennushommissa. Emme ajatelleet Noralle 
mitään erikoisempaa jalostus-, näyttely- tai koekoiran uraa, mutta niin vain kävi että 
mäyräkoirat ja niihin liittyvät monenlaiset harrastukset ovat vieneet mukanaan. Ja vaikka sitä 
ajokoiraa emme saaneetkaan, hankintapäätöstä ei ole kertaakaan tarvinnut katua. 

Nora suoritti LUT-kokeensa kahden perättäisen viikonlopun aikana toukokuussa 2005 ja palkittiin myös 
kerhon parhaana luolakoirana. Samana vuonna rupesimme harjoittelemaan jäljestystä ja kesän 2008 
kokeiden jälkeen Nora siirtyi voittajaluokkaan. Kun jälkikasvukin jo aloitteli jälkikoiran hommia, Nora jätti 
koepuolen ja käyttää taitojaan käytännön jäljestyksessä kolari- ja haavakotilanteissa. 

Nora on synnyttänyt Joenpenkan kenneliin kaksi hienoa pentuetta. Jälkeläiset ovat mukavissa perheissä 
ja päässeet toteuttamaan monipuolisia mäyräkoiran taipumuksia ja taitojaan käytännön metsästyksessä 
sekä testaamaan niitä myös koepuolella LUT-, MÄAJ-, MEJÄ- ja VAHI-kokeissa. Noran jälkeläisistä löytyy 
kolme luolavaliota sekä yksi Suomen ja Ruotsin jälkivalio. Nora on palkittu oman metsästysseuran 
parhaana eräkoirana pari kertaa ja Noralle on myös myönnetty vuonna 2011 SML:n pronssinen 
käyttöjalostuspalkinto ja hopeinen tänä keväänä. 

Näyttelyissä kävimme Noran kanssa nuorempana säännöllisesti pari, kolme kertaa vuodessa. Viime 
vuonna Nora palasi näyttelykehään 4 vuoden tauon jälkeen, nyt veteraaniluokassa. Yppärin näyttelyssä 
26.8.2012 tuli todella hieno tulos parinkymmenen nuoremman nartun joukossa: VET ERI1 SA PN2 VET 
ROP SERT - isomummu Nora sai elämänsä ensimmäisen sertin 9,5-vuotiaana!  

Joenpenkan Vanhalla Emännällä riittää vielä virtaa. Nora on pirteän nuorekas ja vielä erinomaisessa 
kunnossa. Toivottavasti saamme seurata isomummon vauhdikasta menoa ja kuulla terhakan railakasta 
haukkua vielä monta vuotta. Noraa saamme kiittää monista uusista ystävistä, ikimuistoisista ja hienoista 
hetkistä tämän mielenkiintoisen ja monipuolisen koiraharrastuksen parissa. Kiitoksemme myös Pohjois-
Suomen Mäyräkoirakerholle Parhaan veteraanikoiran palkinnosta. 
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