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PÖYTÄKIRJA 
 
Suomen Metsästäjäliiton 100-vuotis trofeearvostelu 2021 

 
Suomen trofeetuomarit arvostelivat 24. – 25.7.2021 Riihimäellä Suomen Metsästäjäliiton 
100-vuotis trofeearvostelutapahtumassa seuraavat 111 trofeeta.  

 

• 16 hirven sarvet 

• 1 hirven jättösarvi 

• 34 valkohäntäpeuran sarvet 

• 2 valkohäntäpeuran sarvet (epätyypilliset) 

• 16 valkohäntäpeuran jättösarvi (6 paria + 4 sarvipuoliskoa) 

• 22 metsäkauriin sarvet 

• 1 metsäpeuran sarvet 

• 4 saksanhirven sarvet 

• 4 karhun kalloa 

• 1 karhun nahka 

• 6 ilveksen kalloa 

• 1 ilveksen nahka 

• 4 ketun kalloa 

• 4 supikoiran kalloa 

• 1 villisian hampaat 
 

Palkintomitaleihin ylsi yhteensä sata trofeeta. Mitalit jakautuivat seuraavasti: 

• 47 kultaa 

• 28 hopeaa 

• 25 pronssia 
 

Trofeista 15 ei saavuttanut pronssimitalirajaa. 

 

Metsäkauriin sarvet 

Arvostelutapahtumassa mitattiin uudeksi Suomen ennätykseksi Lohjalla 10.12.2019 kaade-
tun metsäkauriin sarvet. Pisteitä trofee saavutti 199,75 ja edellinen ennätys rikkoutui 14,8 
pisteellä. Sarvet olivat erittäin tummat, suorastaan pikimustat väriltään. 

 

Valkohäntäpeuran jättösarvet 

Valkohäntäpeuran jättösarvia arvostellaan vain Suomessa. Toistaiseksi sekä tyypilliset että 
epätyypilliset sarvet mitataan samoin säännöin ja pisterajoin. Arvostelun suurin valkohäntä-
peuran jättösarvi saavutti pisteet 234,80 ja sijoittuu Suomen ennätystilastossa sijalle 2, jää-
den ainoastaan 0,20 pistettä ykkösestä. 

 

Saksanhirvi 

Arvostelussa oli mitattavana neljät saksanhirven sarvet. Suurimmat, Viron Saarenmaalla 
kaadetun sarvet saavuttivat 214,16 pistettä ja sijoittuvat toiseksi Suomessa mitattujen sak-
sanhirven sarvien listalle. Luonnollisesti sarvet ovat kultamitaliin oikeuttavat ja olivat värin, 
helmisyyden ja piikkien kärkien osalta täydelliset. 
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Ketun kallo 

Tarttilassa 28.1.2021 kaadetun ketun kallo mitattiin uudeksi Suomen ennätykseksi. Pisteitä 
kallo saavutti 26,42. 

 

Karhun kallo 

Karhun kalloja mitattiin neljä. Pronssimitalille ylsi naaraskarhun kallo pistein 54,68. Kallojen 
sukupuolitietoa ei ole kysytty ja tallennettu kovin monen vuoden ajalta. Mainittu kallo on 
toiseksi suurin naaraskarhun kallo siltä ajalta, kun sukupuolitieto on ollut tiedossa. 

 

Ilveksen nahka 

Arvostelun ainoa ilveksen nahka oli komeapilkkuinen ja saavutti pisteet 144,59. SM-tilas-
tossa nahka sijoittuu sijalle 2. 

 

Supikoiran kallo 

Supikoiran kallon mitalirajat alenivat CIC:n säännöissä yhden pisteen verran. Arvostelussa 
mitattiin neljä supikoiran kalloa, joista suurin saavutti pisteet 20,91 sijoittuen sijalle SM 5. 

 

Villisian torakkaat 

Rautjärvellä vuonna 2015 kaadetun villisian hampaat saavuttivat kultamitalin, pistein 128,90. 
Tulos oikeuttaa sijalle SM 3. 

 

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