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! MUISTIO!

!

ROTURINGIN   Lapua 15.3.2014 
 
 
 

01 § Kokous avattiin klo. 13.10 

02 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Mannersuo ja sihteeriksi 
 valittiin Harri Ala-Kotila 

03 § Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan 

04 § Toimintakertomus 2013 luettiin läpi. Korjaukset kertomukseen: Terrismäen 
 Caprin metsäkokeissa ohjaajana oli Harri Heino ja Seppo Luoma 

05 § Toimintasuunnitelma 2014 käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan.  

06 § Vuoden  Gordoninsetteri sekä Vuoden Nuori Gordoninsetteri vuonna 2013 
oli Puronperän Ukkoonen - Jarkko Mannersuo, Vuoden 
Gordoninsetterikasvattaja 2013 Puronperän kennel, Vuoden 
Gordoninsetteriharrastaja 2013 Tero Soronen 

07 § Vuoden Gordoninsetteri, Vuoden Nuori Gordoninsetteri, Vuoden 
Gordoninsetterikasvattaja, Vuoden Gordoninsetteriharrastaja –pisteytystä oli 
Jarkko Mannersuon ja Jasu Sinkkosen toimesta hiukan tarkennettu ja 
pisteytystä muutettu. Muutoksista keskusteltiin ja jaettiin mielipiteitä, 
pisteytyksen muutokset hyväksyttiin esitetyssä muodossa. 

08 § Kevättapaaminen 2014 järjestelyt ovat kunnossa, kouluttajat sekä tuomari 
 noutotestiin ovat jo varattuna. Kevättapaamisen kustannuksista 
 informoidaan myöhemmin, kun selviä noin suunnilleen osanottajamäärä.  

09 § Näyttelyn 2014 järjestetään Kiimingissä 2.8. Tuomareista ja muista 
 järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin. 

10 § Pyyjahti 2014, pointterijaos järjestää johon kerätään joukkue. 

11 § Nuorten koirien koulutusleiri syksy 2014, is- ja es-jaos järjestävät 6.-7.9. 
 Ilmajoella 
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12 § Gordoninsettereiden metsämestaruuskoe 13.-14.9.2014 pidetään 
 Pudasjärvellä. Kokeen järjestäjäksi muuttui Kanakoirakerho Ry mutta 
 ilmoittautumiset menee edelleen Tero Soroselle. Jarkko Mannersuo hoitaa 
 kerhon puolelta järjestelyitä.  

13 § Gordon Race, 4.10.2014 Nivalassa. Maastot ovat jo sovittuna. Petri 
 Törrönen anoo kokeen ja hänelle menee myös ilmoittautumiset. 

14 § Muissa asioissa tuli ilmi, että kerhon hallituksen kokouksessa oli puhetta 
 ollut koejäsenien muuttamisesta vuosijäseniksi. Koejäseniä tulisi aktivoida 
 anomaan itsensä vuosijäseniksi. 

15 § Jarkko Mannersuo päätti kokouksen klo. 14.24 

 

LIITE 1, vuoden gordoninsetteripisteytys 



  päivämäärä 
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! 15.3.2014!

 
 
Vuoden gordoninsetterin valinta tapahtuu pisteyttämällä koirien kalenterivuoden aikana saavuttamat 
palkinnot ja asettamalla koepalkintoja saaneet koirat pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen. 
Vuoden gordoninsetteri -tittelin lisäksi palkitaan kevättapaamisessa yleensä muitakin menestyneitä 
koiria. 

 
Yleistä 

Vuoden Gordoninsetteri –palkinnosta voivat kilvoitella vain ko. rodun edustajat.! 

Vuoden Gordoninsetterin valintaan vaikuttavia pisteitä lasketaan vain Pohjoismaissa järjestetyistä 
metsästyskokeista (ei KAER-kokeista) ja näyttelyistä sekä Suomessa järjestetyistä rotujärjestön 
kilpailuista. 

GS-jaos kerää pisteet kauden koe- ja näyttelytuloksista. Koiran omistaja on kuitenkin velvollinen 
ilmoittamaan koiran kalenterivuoden aikana saavuttamat palkinnot sähköpostilla 
gordoninsetteri@gmail.com tai kirjeitse jaokselle varmistaakseen oikean pistetuloksen. 

Vuoden gordoninsetteri määräytyy suoraan tulosten oikeuttamien yhteispisteiden perusteella. Muitakin 
koiria voidaan palkita, mutta tämä edellyttää aina koetulosta.  

Pelkillä näyttely- tai noutopisteillä koiraa ei voida palkita.  

Pisteiden mennessä tasan korkein palkinto/pistemäärä ratkaisee, tarvittaessa edelleen toiseksi korkein 
jne.! Vuoden Gordoninsetterin lisäksi valitaan Vuoden Nuori Gordoninsetteri. Valintaan oikeuttavat 
tulokset tulee olla saavutettu käyttökokeiden nuorten luokkaan hyväksyttävässä iässä (24 kk). 

!Vuoden Gordoninsetterikasvattaja –titteli jaetaan suomalaiselle gordoninsetterikasvattajalle kasvattien 
tulosten pisteytyksen perusteella. Kasvattajan tulee olla Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n 
jäsen. Pisteitä laskettaessa käytetään samaa pisteytystä kuin Vuoden Gordoninsetterin valintaan 
kuitenkin niin, että jokaiselta kasvatilta huomioidaan koetuloksista ja sijoituspisteistä, sekä näyttelyistä 
vain kaksi (2) korkeinta pistemäärää. Kasvattajien yhteispisteiden mennessä tasan korkein yhden 
kasvatin pistemäärä ratkaisee, tarvittaessa edelleen toiseksi korkein jne. 


