Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2020

Pöytäkirja
Aika:

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2020
24.6.2020 klo 18-20
Teams-kokous

Paikalla:

Jyrki Kangas
Matti Juuti
Matti Bäcklund
Marko Stålnacke
Pasi Lähdekorpi
Birgitta Vuorela
Jarkko Mannersuo
Marikki Forell
Suvi Lintukangas
Maija Korpela
Sari Kujanpää
Kirsi Tuominen

62§

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

63§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

64§

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

65§

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ilman muutoksia.

66§

Jäsenasiat, jäsenmaksut
Hyväksyttiin 1 uusi vuosijäsen, 2 perhejäsentä ja eronneeksi 2 koejäsentä
Maksamattomia jäsenmaksuja on edelleen, laitetaan maksumuistutukset.

67§

Taloustilanne
Koronan takia taloustilanne nyt huonompi verrattuna viimevuoteen, osinkoja
tullaan saamaan vähemmän.
Pääkirjat toimitetaan aikaisemmin sovitun mukaan kun tulee 6kk täyteen.

68§

Sääntötoimikunnan asettaminen
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Palataan asiaan kun nähdään ajankohtaiseksi, tällä hetkellä ei tarvetta
asettamiselle.
69§

Päänäyttelyn 2020, pyyjahti ja noutokilpailu
Järjestelyt näyttelyiden osalta pääosin kunnossa, tuomarit ovat vahvistaneet
tulonsa, paikka varattuna. Ainoastaan uusi ajankohta aiheuttaa haastetta Poutun
metsästysseuralle saada talkooporukkaa paikalle.
Irlanninsetteri-jaos järjestää Pyyjahdin ja organisoi kerhon yhteisen
noutokilpailun. Jokainen jaos huolehtii omiin noutokilpailuihin noutolinnut.
Tiedote tapahtumasta olisi hyvä saada mahdollisimman nopeasti kerhon sivuille
tiedoksi.

70§

Ehdotukset vuoden 2021 vuosikokouksen pitopaikaksi
Huvitoimikunta toi omat ehdotukset vuosikokouksen pitopaikaksi.
Näistä hallitus päätti valita Vanajanlinnan ja ajankohta tulee olemaan 6.3.2021.
Tarkempiin järjestelyihin palataan myöhemmin. Sihteeri hoitaa paikan
varauksen.

71§

Näyttelytuloksen vaatiminen nuortenluokkaan/Avoimeen luokkaan.
Haetaanko Kennelliitolta poikkeuslupaa?
Hallitus päätti kokouksessaan esittää Kennelliitolle näyttelypalkintovaatimuksen
poistamista KAME, KAKE ja KATU kokeiden osallistumisen osalta ajalle
20.8.2020-31.3.2021, 1.1.2018 ja sen jälkeen syntyneiltä koirilta.
Hakemus hoidetaan eteenpäin Kennelliittoon.

72§

MM-kisajoukkue, haun julkaisu
MM-kisat ovat tämän hetkisen tiedon mukaan peruttu Koronan takia, joten hakua
ei julkaista.

73§

Uusi tietokantasovellus
Matti Juutille suuri kiitos isosta työstä. Sovellus on uusittu tämän kevään aikana
ja uusia toimintoja on avattu.
Edelleen toivomuksia sovelluksen käytöstä voi esittää Matille.
Ilmoittautumisen yhteydessä tehtävää maksua suoraan pankin kautta on
selvitetty, mutta kustannukset nousee meidän ilmoittautumismääriin
suhteutettuna liian korkeaksi.

74§

Rotumestaruuskilpailu säännöt
Jaokset ovat tämän kevään aikana tehneet yhteisiä sääntöjä
rotumestaruuskilpailuille.
Hallituksen kokouksessa oli esillä 2 eri vaihtoehtoa säännöiksi.
Esitykset olivat varsin samankaltaiset ja paria lausetta lukuun ottamatta
identtiset. Keskustelun ja äänestyksen jälkeen hallitus hyväksyi
sääntöehdotuksen mikä on liitteessä 1.
Rotukilpailuista tehdään tulevaan Ekipage lehteen yhteinen mainos, Birgitta
hoitaa tämän.

75§

Muut asiat
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a) Vuoden koirametsästäjä & metsästyskoira. Käyty lävitse ehdotus
säännöistä. Kilpailussa tulee olemaan kolme osaa. Koiran näyttelytulos,
ohjaajan ammuntakilpailu ja metsästyskoe. Kilpailu koskee kaikkia
metsästysrotuja. Metsästäjä-liitto on mukana ja tulevat hakemaan
Kennelliitolta virallista titteliä voittajalle. Kilpailu on tarkoitus saada käyntiin
vuonna 2021.
Kanakoirakerhon Hallitus suhtautuu ehdotukseen positiivisesti ja ilmaisee
tuen kyseisen kilpailun järjestämiseen.
b) Lapuan maastotilanne
Maastojen tilanne on nyt hyvä syksyä silmällä pitäen.
c) Metsästyskoirien määrä Jahti-lehteen
Jaokset ilmoittavat määrät Puheenjohtajalle, ja puheenjohtaja ilmoittaa
määrät sitten eteenpäin Jahti-lehdelle 26.6 mennessä.
d) Myyntipöytien hankinta kerholle
Päätetään hankkia kerholle 3 myyntipöytää tulevia tapahtumia varten.
76§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.
Seuraava kokous 21.8. Lapualla.
liite 1.
ROTUKILPAILUN TAVOITE JA KOIRIEN ARVOSTELUN PERIAATTEET
Rotukilpailu on kaikille settereille ja pointtereille tarkoitettu roduittain
järjestettävä rotukilpailu (jäljempänä ”kilpailu”) ja kilpailun karsinta on samalla
rotukatselmus. Rotukilpailu pyritään järjestämään vuosittain kenttä- tai
tunturikokeena, joko yksi- tai kaksipäiväisenä riippuen osallistujamäärästä.
Osallistumisoikeus on rekisteröidyillä rotunsa edustajilla. Kilpailuun voivat
osallistua myös sellaiset koirat, joilla ei ole koepalkinnon edellyttämää
näyttelytulosta. Ne koirat, joilla ei ole näyttelytulosta ovat laatuarvostelun
ulkopuolella, mutta itse kilpailussa tasavertaisina mukana.
ROTUKILPAILUN JA KATSELMUKSEN TAVOITE
Tavoitteena on saada esille vuosittain mahdollisimman suuri määrä
metsästyskäytössä olevia rotunsa edustajia jalostuksellista arviointia varten.
Kilpailuun kannustetaan mukaan ensikertalaisia kokeissa kävijöitä ja muita
koiran ohjaajia, joille kynnys osallistua tavallisiin kokeisiin tuntuu korkealta.
Ensikertalaisille tai vähän kokeissa käyneille ohjaajille eri ikäisten ja eri luokissa
kilpailevien muiden koirien toiminnan näkeminen tuo arvokasta kokemusta.
Samoin on arvokasta, että harrastajat ja kasvattajat pääsevät näkemään
normaaleihin kokeisiin verrattuna laajan joukon koiria - myös niitä, joita ei
tavallisesti kokeissa näy. Koirien toivotaan osoittavan perinnöllisiä
metsästysominaisuuksia. Näihin perinnöllisiin ominaisuuksiin luetaan linnun
löytö- ja käsittelykyvyn lisäksi mm. hyvä tuulen ja maaston käyttö, yhteistyöhalu,
energinen, nopea ja tyylillisesti korkeatasoinen laukka sekä kokonaisvaikutelma.
Erityisesti arvoa annetaan linnunlöytäjille, jotka pystyvät tarjoamaan
metsästyksellisen lintutilanteen.
ROTUKILPAILUN ARVOSTELUOHJE
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Kilpailussa noudatetaan kanakoirien metsästyskokeiden sääntöjä, kuitenkin
painottaen erityishuomiota perinnöllisiin metsästysominaisuuksiin.
Koulutukselliset puutteet, kuten peräänmeno tai muun riistan ajo, eivät ole
poissulkevia virheitä. Kuitenkin mikäli koira toiminnallaan häiritsee kilpailun
kulkua eli villiintyy täysin, ajelee peräänmenon aikana toistuvasti lintuja ilmaan,
ei palaa takaisin tai on pitkään kytkemättömissä, toiminta lasketaan
poissulkevaksi virheeksi. Tuomari voi käyttää vapaata harkintaa suhteuttaessaan
koulutuksellisia puutteita kilpailun yleiseen tasoon sekä koiran kokonaislaatuun.
Nouto arvostellaan koiran koeluokan mukaan kanakoirien metsästyskokeiden
sääntöjen mukaisesti. Karsinnassa suoritetaan katselmus koirien yleisestä
tasosta. Koiralle pyritään antamaan vähintään kaksi hakuerää. Jos koira on
selvästi aggressiivinen tai täysin pois hallinnasta, toista mahdollisuutta ei anneta.
Tuomarit valitsevat finaaliin pääsevät koirat karsinnan päätteeksi.
Kaksipäiväisessä kokeessa karsintapäivä pyritään käyttämään koko mitaltaan
hyödyksi katselmuksen suorittamiseksi ja koirien ominaisuuksien arvioimiseksi.
Kilpailuun osallistuu sekä eri ikäisiä että eri luokissa kilpailevia koiria, joita
arvioidaan myös samoissa hakuerissä. Kutakin koiraa arvioidaan kuitenkin oman
koeluokkansa mukaisesti ja edellä mainittuja perinnöllisiä ominaisuuksia
painottaen. Rotukilpailun yhteydessä voidaan järjestää nuorten ja avoimen
luokan koe, jossa voidaan jakaa laatupalkintoja. Kokeen laatuarvostelu ja
rotukilpailun arvostelut ovat erillisiä toisistaan, joten laatupalkintoja voidaan
jakaa ilman, että niillä on vaikutusta koirien väliseen järjestykseen kilpailussa.
Rotukilpailussa sijoitetaan viisi parasta koiraa.

