Kanakoirakerho – Hönshundssektionen ry 2021

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
1. Yleistä
- Toimitaan yhdistyksen toiminta-ajatuksen sekä rotujärjestölle asetettujen vaatimusten ja
vuosikokouksen asettamien tavoitteiden mukaisesti
- Pyritään edelleen lisäämään jäsenmäärää
- Toimitaan vuosikokouksen päätösten mukaisesti ja hyväksytyn talousarvion puitteissa
- Koronaepidemia vaikuttaa edelleen yhdistyksen toimintaedellytyksiin; yhdistyksessä toimitaan
viranomaisten koronan takia antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti

2. Jalostustoiminta
- Edistetään rotujemme jalostustyötä jaosten toimesta silmällä pitäen rodunomaisia käyttö- ja
ulkomuoto-ominaisuuksia voimassa olevien jalostuksen toimintaohjelmien mukaisesti
- Tuetaan yhdistyksen jalostustyötä jalostustoimikunnan toimintasuunnitelman mukaisesti ja
toivotaan jäsenten osallistumista kennelliiton jalostuskoulutuksiin
- Kehitetään käyttöönotettua jalostustietokantaa jalostustoimikunnan ohjauksessa
- Järjestetään jalostuskatselmus Koeviikon yhteydessä Lapualla

3. Koe- ja kilpailutoiminta
- Järjestetään kenttä-, tunturi- ja metsäkokeita arvokilpailuineen hyväksytyn koekalenterin
mukaisesti
- Järjestetään koeviikko 27.9.-3.10.
- Järjestetään kansainväliset voittajaluokan kilpailut tunturissa 23.9. sekä kentällä 28.9.
- Nordisk Pointer Match järjestetään koronan takia vuodelta 2020 siirrettynä Suomessa, ja pyritään
osallistumaan mahdollisiin muiden rotujen pohjoismaisiin maaotteluihin
- Pyritään saamaan joukkue MM-kisoihin syksyllä
- Järjestetään Kerhon ampumakilpailut (Pyyjahti) irlanninsetterijaoksen toimesta
erikoisnäyttelyviikonloppuna
- Järjestetään Kerhon noutomestaruuskilpailut erikoisnäyttelyviikonloppuna
englanninsetterijaoksen toimesta

4. Näyttelytoiminta
- Järjestetään näyttelytoimikunnan toimesta perinteinen Kerhon erikoisnäyttely Lapualla
12.6.
- Valmistellaan näyttelytoimikunnan toimesta vuoden 2022 erikoisnäyttelyä
- Anotaan syyskuun loppuun mennessä vuoden 2023 erikoisnäyttely

5. Koulutustoiminta
- Jatketaan ulkomuototuomareiden koulutusaineiston päivittämistä
ulkomuototuomarikoulutustoimikunnan ja jalostustoimikunnan yhteistyönä
- Jatketaan koulutustoimikunnan toimesta aspiranttikoulutusta ylituomarikokelaille
- Nimetään uudet aspiranttikokelaat ja käynnistetään uusien kokelaiden koulutus
- Järjestetään tarvittaessa koetoimitsija- ja tietokantakoulutuksia
- Päivitetään koetoimitsijatoiminnan ja jalostustietokannan ohjeistus
- Järjestetään tarvittaessa ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus rotuihimme laajentaville
tuomareille

- Pidetään näyttö- ja arvostelukokeet kaikille Kerhon edustamille roduille syksyllä
- Järjestetään nuorten koirien koulutustilaisuus gordoninsetteri- ja pointterijaosten toimesta

6. Julkaisutoiminta
- Julkaistaan painettuina vuosikirja sekä kaksi Ekipage-lehteä, lisäksi julkaistaan yksi Ekipage
(vuoden ensimmäinen) nettilehtenä
- Tiedotetaan aktiivisesti Kerhon nettisivujen ja Facebook-ryhmän kautta
- Jatketaan sosiaalisen median käyttöä live-lähetyksiin koeviikon tapahtumissa
- Jatketaan kerhon viestinnän sekä sen koordinoinnin kehittämistä

7. Sijoitustoiminta
- Jatketaan yhdistyksen sijoituslinjausten toimeenpanoa

8. Muu toiminta
- Vuosikokous järjestetään 6.3. ensisijaisesti etänä yhtiö- ja yhdistysten kokouksia koskevan
väliaikaisen koronalain mahdollistamalla tavalla, fyysinen kokouspaikka Rovaniemellä
- Yhdistyksen 120-vuotisjuhla sekä palkintogaala järjestetään maaliskuulta siirrettynä 14.8.
Hämeenlinnan Vanajanlinnassa
- Rotujaokset järjestävät roturinkinsä ennen vuosikokousta
- Koeviikon yhteydessä järjestetään illanvietto 2.10.
- Perinteisten kevätpäivien sijasta pyritään järjestämään koko jäsenistölle suunnattu
koulutustapahtuma webinaarina

