Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
1. Yleistä
•
•
•

Toimitaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen sekä rotujärjestölle asetettujen vaatimusten ja
vuosikokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti
Pyritään lisäämään jäsenmäärää
Toimitaan vuosikokouksen päätösten sekä hyväksytyn talousarvion mukaisesti

2. Jalostustoiminta
•
•
•

•

Edistetään rotujemme jalostustyötä jaosten toimesta silmällä pitäen rodunomaisia käyttö – ja
ulkomuoto – ominaisuuksia
Tuetaan yhdistyksen jalostustyötä jalostustoimikunnan oman toimintasuunnitelman mukaisesti ja
toivotaan jäsenten osallistumista kennelliiton jalostuskoulutuksiin
Kehitetään käyttöönotettua jalostustietokantaa jalostustoimikunnan ohjauksessa. Kehityksen
painopisteenä:
o Sähköisen ilmoittautumisen viimeistely
▪ Maksujen automaattinen maksu ilmoittautumisen yhteydessä kerhon kokeissa
▪ Kokeen statustiedon saaminen ilmoituksen yhteyteen
o Koepöytäkirjojen automaattinen tuottaminen (paperilomakkeista kokonaan eroon)
Järjestetään jalostuskatselmus Koeviikon yhteydessä 26.9. Karhunmäessä Lapualla

3. Koe- ja kilpailutoiminta
•
•
•
•

Järjestetään kenttä-, tunturi- ja metsäkokeita arvokilpailuineen hyväksytyn koekalenterin mukaisesti
Järjestetään kerhon ampumamestaruuskilpailut irlanninsetterijaoksen toimesta 16.6. Ylihärmässä
Järjestetään kerhon noutomestaruuskilpailut 16.6.
Järjestetään kansainvälinen voittajaluokat kenttäkokeina 21.9. sekä 3.10.

4. Näyttelytoiminta
•
•
•

Järjestetään näyttelytoimikunnan toimesta perinteinen kerhon erikoisnäyttely Lapualla
15.6.2019
Valmistellaan näyttelytoimikunnan toimesta vuoden 2020 erikoisnäyttelyä (hyväksytty ajankohdalle
13.6.2020)
Anotaan hallituksen toimesta syyskuun loppuun mennessä vuoden 2021 erikoisnäyttely

5. Koulutustoiminta
•
•
•
•
•
•
•
•

Päivitetään ulkomuototuomareiden koulutusaineisto – työryhmän nimeää
ulkomuototuomarikoulutustoimikunta yhdessä jalostustoimikunnan kanssa
Jatketaan koulutustoimikunnan toimesta aspiranttikoulutusta ylituomari kokelaille
Nimetään uudet aspiranttikokelaat ja käynnistetään uusien kokelaiden koulutus
Järjestetään koetoimitsija- ja tietokantakoulutukset
o Koetoimitsijakoulutus vuosikokouspäivänä 2.3. Lapualla
o Skypessä ennen koekauden alkua
Päivitetään ohjeistus koetoimitsijatoiminnan ja jalostustietokannan hyödyntämisen tueksi
Järjestetään tarvittaessa ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus (ei vielä tiedossa onko tarpeen)?
Pidetään näyttö- ja arvostelukokeet
Järjestetään nuorten koirien koulutustilaisuus 31.8.-1.9. Pointteri- ja gordoninsetterijaosten toimesta
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6. Julkaisutoiminta
•
•
•

Julkaistaan Ekipage-Vuosikirja – lehti II/2019 sekä Ekipage IV/2019
Julkaistaan kaksi Ekipage verkkolehteä (helmikuussa ja elokuussa)
Jatketaan kerhon tiedottamista nettisivujen kautta ja käytetään aktiivisesti Facebook sivustoa
harrastajien viestinnässä

7. Muu toiminta ja toiminnan kehittäminen
•
•
•

Järjestetään koeviikko 23.-29.9. sekä illanvietto 28.9.
Osallistutaan Alajoki -hankkeen rahoittamiseen ja nimetään kerhon ja hankkeen yhdyshenkilö
Nimetään koe- ja kilpailusääntötyöryhmä jatkamaan sääntömuutostarpeiden selvitystyötä

