Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2020

Pöytäkirja

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2020

Paikka:

Teams, etäkokous

Aika:

7.9.2020, klo 18.00 alkaen

Paikalla, hallitus:
Jyrki Kangas (pj)
Matti Juuti
Pasi Lähdekorpi
Jarkko Mannersuo
Marko Stålnacke
Birgitta Vuorela
Marikki Forell
Suvi Lintukangas
Paikalla myös:
Markku Luomanen
Pauliina Perkiö
Nina Vettenranta
92§

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

93§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

94§

Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin alustavaan esityslistaan 97§ Muut mahdolliset koejärjestelyasiat.

95§

Väliaikaisen koepäällikön nimittäminen
Nimettiin väliaikaiseksi koepäälliköksi yksimielisesti ja suostumuksensa mukaisesti
Markku Luomanen, kunnes Matti Bäcklund palaa tehtävään.

96§

Kultamaljan ja Derbyn järjestäminen turvallisesti
Keskusteltiin Kultamaljan ja Derbyn järjestelyistä väliaikaisen koepäällikön laatiman
ehdotuksen ja alustuksen pohjalta (ehdotus pöytäkirjan liitteenä). Koepäällikköä
kiitettiin hyvin valmistellusta ehdotuksesta. Ehdotusta tarkistettiin tai täydennettiin
tietyin osin seuraavasti:
- koepäällikkö on yhteydessä Kultamaljan ja Derbyn päätuomariin sopiakseen, miten
tuomarit kokoustavat ennen karsintaa; jos kokous on pidettävä karsintapäivän
aamuna (eikä esim. etäkokouksena aikaisemmin), on mahdollista, että maastossa
kokoontumista joudutaan lykkäämään esim. puoli tuntia
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- koekoirien papereita ja siruja tarkistetaan vain pistokokein
- jos osallistuja käyttää järjestäjän paukkupatruunoita, osallistujan tulee käyttää
käsidesiä ennen jokaista eräänsä
- ruokailumahdollisuuksia ei järjestetä, jokainen ottaa omat eväät mukaan kokeeseen
- mahdollisissa yhteiskyydeissä suositellaan maskien käyttöä, jos turvavälejä ei
pystytä pitämään matkan aikana; Kerho on hankkinut maskeja tätä varten
- tuomareiden arvonta ryhmille pyritään live-striimaamaan facebookiin
- koesihteeri täyttää/tulostaa ennakkoon osallistujien lomakkeet tuomareiden
käyttöön
- tuomarit ensisijaisesti tallentavat koirien arvostelut sähköisesti
jalostustietojärjestelmään tai toissijaisesti toimittavat tiedot arvosteluista
koesihteerille
- paikallaolijoista kerätään viranomaisten ohjeiden mukaisesti tiedot (nimi, puhnro)
kaikissa kokoontumisissa; maastossa pyritään mahdollisuuksien mukaan
täydentämään listoja paikalle saapuvan ja muiden paikalla olevien joukkoon
tuppaavien osalta
- erillistä kritiikkitilaisuutta ei järjestetä ryhmille, vaan tuomarit antavat suullisen
kritiikin maastossa
- toisin kuin koepäällikkö ehdotti (liite), finaalikoirat julkistetaan karsinnan päätyttyä
ja tuomareiden tehtyä valintansa Karhunmäessä ulkona; samalla jaetaan finaaliliivit
paikalla oleville finaalikoirille; asiasta äänestettiin toisena vaihtoehtona koepäällikön
ehdotuksen mukainen menettely, jossa finaalikoirien julkistamista varten ei
järjestettäisi kokoontumista lainkaan vaan tiedot finaaliin valituista julkistettaisiin
kokeiden turvallisen järjestämisen takaamiseksi kerhon nettisivuilla ja Facebookissa
sekä henkilökohtaisesti ohjaajille ilman eri julkistamistilaisuutta; koepäällikkö ilmoitti
pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteensä poikkeamisesta hänen
ehdotuksestaan, samoin teki puheenjohtaja
- finaalin päätteeksi tuomari julistaa voittajan sekä sijoitetut koirat maastossa, jossa
samalla jaetaan palkinnot
Lisäksi päätettiin yleisemmistä järjestelyistä ja tiedottamisesta Kultamaljaan ja
Derbyyn liittyen seuraavaa:
- tarpeetonta oleskelua tapahtumapaikoilla ja niiden ympärillä tulee välttää.
- karsintaryhmiin olisi hyvä saada apuvoimia (”apulaiskoetoimitsijoita”) avustamaan
koepäällikköä, koetoimitsijaa, tuomareita ja maasto-oppaita esim. ohjaajien ja koirien
dokumenttien tarkistamisessa, turvallisuusohjeiden tiedottamisessa ja niiden
noudattamisen valvonnassa, käsidesimahdollisuuden järjestämisessä ym.
poikkeusjärjestelyjen toteuttamisessa; auki toistaiseksi jäi, mistä tällaisia apuvoimia
saataisiin riittävästi
- Kerho ei pystytä myyntikojuja tms. kokeiden yhteydessä eikä järjestä muutakaan
oheistoimintaa
- Kerho tarjoaa ruokailumahdollisuuden Lapuan ABC:llä maasto-oppaille, tuomareille
ja koetoimitsijalle (max 15 eur/päivä; koepäällikkö sopii ABC:n kanssa käytännön)
97§

Muut mahdolliset koejärjestelyasiat

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry-2020

Keskusteltiin riittävästi jo edellisen asiakohdan yhteydessä, eikä enää nostettu uusia
asioita käsittelyyn.
98§

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45.

Liite 1.
KULTAMALJA- JA DERBYKARSINNAN LÄPIVIENTI
1. Egipaget arvotaan ryhmiin > koesihteerit 1.10. mennessä.
Pouttu 1
Pouttu 2
Pouttu 3
Nurmo
Kitinoja
Mustamaa 1
Mustamaa 2
Jos ilmoittautuneita (Kultamalja) on vain kuuteen ryhmään tai alle PT Ari
Mäkelälle ei nimetä omaa ryhmää vaan hän pystyy seuraamaan karsintaa ja
tekemään yhteistyötä ryhmätuomareiden kanssa.
2. Egipageille tiedotetaan Ilmoittautumisjärjestelyt > koesihteerit >
Sähköposti/ Facebook: esim
Ryhmän nimi : Pouttu 1 Opastus kokoontumispaikalle:
Tieltä n:o 16 Poutun koulun kohdalta Alajoen tielle,
jota 3,1 kilometriä Alajoentien ja Keskitien risteykseen.
Kokoontumispaikana osoite: Alajoentie 317 Lapua
Google Maps :
https://www.google.fi/maps/place/Alajoentie+317,+62100+Lapua/
@63.0158053,22.9629337,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x4687b193494b4a57:0x9921a73ba78b72d9!8m2!3d63.0158053!
4d22.9651224
Toimintaohje:
Paikalla oltava 2.10.2020 klo 08:00. Pysäytä autosi ennen Keskitietä tien
sivuun menosuunta pohjoiseen. Ilmoittaudu paikalla olevalle oppaalle/
tuomarille. Valmistaudu esittämään Metsästyskorttisi, aseenkantolupasi
ja koiran rokotustodistukset. Esitä todistukset niin, ettei tarkistajan
tarvitse koskea niihin. Aja autosin kunnolla tien reunaan ja varo muuta
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liikennettä. Tuomari antaa jatko-ohjeet, kun koko ryhmä on paikalla ja
asiapaperit on tarkistettu.
Tuomarilla/toimitsijalla on käsidesiä Muista kahden metrin turvaväli.
3. Tuomareille arvotaan ryhmä > koesihteerit 1. 10. ilta tai 2.10.aamu.
4. Tuomarit ja oppaat siirtyvät kokoontumispaikoille 2.10.
klo 7.30. mennessä.
Kilpailijoiden opastus kokoontumispaikalle
Aseenkantolupien ja metsästyskorttien tarkastus
Koronasääntöjen ja ohjeiden julkaiseminen
klo 08:00 jälkeen kokeen aloittaminen
5. Karsinnan läpivienti nimetyssä maastossa
Karsinta viedään läpi, ryhmä yhdessä maastossa
Päivän mittaan tuomari karsii harkintansa mukaan koiria periaatteella kaksi
hakuerää minimi, jos ei poissulkevaa virhettä.
Karsinta toteutetaan ryhmä kerrallaan yhdistämättä ryhmiä
Ryhmätuomari vapauttaa kilpailijat poistumaan , kun nämä karsiutuvat
jatkosta
Kun ryhmätuomari on muodostanut ryhmästään sellaisen kuvan, että pystyy
esittämään päätuomarille ryhmänsä finaaliin soveltuvat koirat hän julistaa
karsinnan ryhmän osalta päättyneeksi ja julkaisee jaettavat nuorten luokan
palkinnot.
Ryhmätuomari julistaa ryhmän karsintakilpailun päättyneeksi.
Kilpailijat poistuvat
6. Finaalikoirien julkistaminen
-Ryhmätuomarit kokoontuvat päätuomarin johdolla ja tekevät neuvottelun
perusteella yhdessä päätöksen sunnuntaina 4.10. järjestettävään finaaliin
osallistuvista egipage:ista.
Koesihteerit tiedottavat finaaliin valituillle = puhelin, sähköposti, sekä
yleisesti = verkkosivut ja facebook.

