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PÖYTÄKIRJA 
 
Korian trofeenäyttely 2017 

 
Suomen trofeetuomarit arvostelivat 6. ja 7.6.2017 Korian Erämessujen trofeenäyttelyä varten 
seuraavat 47 trofeeta.  

 

 13 hirven sarvea 

 3 hirven jättösarvea  

 10 valkohäntäpeuran sarvea 

 1 valkohäntäpeuran epätyypillistä sarvea 

 5 metsäkauriin sarvea 

 2 metsäpeuran jättösarvea 

 3 ilveksen kalloa 

 2 ketun kalloa 

 2 mäyrän kalloa  

 2 majavan kalloa    

 2 villisian hampaat 

 2 ilveksen nahkaa 
 

 

Kalloissa uusia kärkisijoja 

Majavankalloissa mitattiin uusi kärkisijoitus. SM-kärkeen nousi Porissa metsästetty euroo-
panmajava pisteillä ennätyspisteillä 26,55. 

Molemmat mitatut ketunkallot ansaitsivat täysin samat pisteet 26,00. Tuloksella molemmat 
jakavat SM 2 –sijan. 

Pienpetojen ja majavan mitalirajat ovat varsin tiukat ja arvostelumäärä on pieni. Myös ar-
vonäkemys voi vaikuttaa tähän, koska suurpetojen kalloja arvostellaan saalismäärään näh-
den enemmän. 

 

Villisika SM 2 

Villisika vahvistaa asemiaan. Näyttelyssä oli arvosteltavina kahdet torakkaat. Molemmat oli-
vat kultamitaliluokkaa ja Ylämaalla 2012 kaadettu sika kampesi itsenä sijalle SM 2 pisteillä 
129,70.  

 

Haukivuoren epätyypillinen valkohäntäpeurapukki SM-tilaston kakkoseksi 

Näyttelyn ainoat epätyypilliset valkohäntäpeuran sarvet tulivat SRVA-toiminnan seurauksena 
Haukivuorelta. Piikkejä sarvissa oli 27 kappaletta ja trofee sijoittui sijalla SM 2 pistein 482,5. 
Ikää pukilla oli vähintään 10 vuotta. 

 

Ensimmäinen metsäpeuran kultamitalijättösarvi 

Kuhmon metsistä löytyi pari vuotta sitten suuri metsäpeuran jättösarvi. Arvostelussa 450,6 
pistettä. Kultamitaliraja jättösarvella on 400,0 pistettä, joten kyseessä on todella kookas sar-
vi. 
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Hirvissä kaksi kultamitalitrofeeta 

Kultamitalisarvia arvosteltiin kahdet. Molemmat olivat hyvin samanveroiset ja piste-eroa oli 
ainoastaan 0,6 pistettä. 

 

Metsäkauris kasvattaa asemaa 

Porissa metsästetty metsäkauristrofee saavutti 151,78 pistettä ja sijoittui siten SM-tilastossa 
sijalla 11. Kauriskannan kasvaessa laadukkaita trofeita saapuu mitattavaksi yhä enemmän.  

 

 

 

Palkintomitaleja jaettiin yhteensä 41 kappaletta, jotka jakautuivat seuraavasti: 

 21 kultaa 

 8 hopeaa 

 12 pronssia 
 

Viisi trofeista ei saavuttanut pronssimitalirajaa. 

 

Arvostelussa noudatettiin kansainvälisesti hyväksyttyjä CIC:n Trofeearvostelujärjestelmän 
(TES) arvosteluohjeita ja -määräyksiä. 
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