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Tunnistusmerkintöjen tarkistaminen kokeissa
Taipumuskokeessa koiralta tarkistetaan siru maastossa ennen vesityötä. Lisäksi jäljelle päässeiltä tarkistetaan
siru maastossa juuri ennen jälkeä.
Muissa koemuodoissa siru tarkistetaan maastossa pistokokein, erityisesti alokasluokassa.
Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet, Tunnistusmerkinnän tarkastaminen
näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa:
Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois
tästä näyttelystä, kokeesta tai kilpailusta. Tämä tehdään näyttelytoimikunnan edustajan tai kokeen/kilpailun
ylituomarin toimesta.
Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru ei estä koiran osallistumista. Sellaisissa tapauksissa koiran omistajaa pyydetään huolehtimaan sitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen, ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelyn, kokeen tai kilpailun järjestäjälle kuukauden sisällä tapahtumasta. Todistuksen
voi allekirjoittaa eläinlääkäri, tunnistusmerkitsijä, kennelneuvoja tai aluekouluttaja.

Nou- ja nome-b-kokeiden koirakohtaisten koepöytäkirjojen muutos
Koirakohtaisista pöytäkirjoista poistetaan koiran isän ja emän tiedot sekä koiran kasvattajan tiedot.
Tilalle laitetaan kohdat koiran sirunumerolle ja sen tarkistamiselle. Sirunumero tarkistetaan jatkossa ilmoittautumisen yhteydessä samoin kuin rekisterinumero jo nyt. Sirunumeron voi jatkossa syöttää koeilmoittautumisen yhteydessä sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.
Uudet lomakkeet otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tämän jälkeen vanhoja koirakohtaisia pöytäkirjoja
ei enää käytetä. Siirtymäaikana koejärjestäjät kirjoittavat sirunumeron koirakohtaiseen koepöytäkirjaan
maastotarkistuksia varten.

Koiran vihainen käyttäytyminen kokeessa
Koejärjestäjillä on oltava koepaikalla Kennelliiton lomakkeita "Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä". Jos kokeeseen osallistuva koira käyttäytyy aggressiivisesti toista koiraa tai ihmistä kohtaan, pitää toimitsijan ilmoittaa siitä kokeen ylituomarille ja/tai kutsua ylituomari paikalle.
Lomake ”Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä” täytetään koepaikalla. Siihen pyydetään koiran omistajan/ohjaajan lausunto tapahtuneesta sekä tapahtuman silminnäkijöiden nimet ja yhteystiedot.
Ilmoitus toimitetaan Kennelliiton luonnetoimikunnan esittelijälle (Hanna Bragge) tai lähetetään Kennelpiirille
muiden koepapereiden mukana. Yksi kappale ilmoituksesta jää koiran omistajalle ja yksi toimitetaan rotujärjestölle.
Luonnetoimikunta käsittelee ilmoitukset tapauskohtaisesti ja kirjaa tapauksesta merkinnän linjauksensa mukaisesti Kennelliiton sisäiseen järjestelmään. Mikäli samalle koiralle kertyy kolme merkintää aggressiivisesta
käytöksestä, luonnetoimikunta voi tehdä Kennelliiton hallitukselle esityksen kiellosta osallistua näyttelyihin
tai kokeisiin. Hyvin vakavissa tapauksissa vähempikin määrä merkintöjä voi johtaa osallistumiskieltoon.
Muistutetaan, että koejärjestäjillä on oltava koepaikalla myös Kennelliiton lomakkeita "Muutoksenhaku - ilmoitus erimielisyydestä".
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Linkkejä:
Lomake "Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä":
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/3E165558-5E43-468D-B027-653D57135594/8303/hundensaggressivabeteendeblankett.pdf
Lomake "Muutoksenhaku - ilmoitus erimielisyydestä"
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/7148E234-F28A-4D6A-B2AF-967DC4DB3919/0/muutoksenhaku_2011.pdf
SKL:n hallituksen päätös ”Koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävät ilmoitukset, niiden käsittely ja seuraamukset” (huomioi, että esityksen osallistumiskiellosta tekee nykyään SKL:n luonnetoimikunta):
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/FAAAAABF-2882-4DB1-BA44-64455A342E9A/0/Raportointi_kokeissa_kilpailuissa_agressio.pdf
Luonnetoimikunta:
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/luonnetoimikunta.htm

Noutajien Suomen mestaruuskokeet ja wt-mestaruuskokeet
Yt-toimikunnalta voi anoa sekä noutajien virallisten Suomen mestaruuskokeiden että epävirallisten wt-mestaruuskokeiden järjestämisoikeutta. Anomukset voi lähettää osoitteella yttmk@snj.fi. Toistaiseksi yt-toimikunta on myöntänyt seuraavat kokeet:
Koe
SM-nome 2014
Wt-mestaruus 2014
SM-nome 2015
SM-nome 2016

Ajankohta
5.-7.9.2014
1.11.2014
Ilmoitetaan myöhemmin
Ilmiotetaan myöhemmin

Järjestäjä
Uudenmaan Noutajakoirayhdistys
Suomen Metsästysnoutajat
Lakeuden Noutajakoirayhdistys
Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys

SM-kokeen ja wt-mestaruuden ajankohdan suunnittelussa on huomioitava muiden mestaruuskokeiden pysyvät ajankohdat. SNJ:n kotisivuilla on tapahtumakalenteri, johon on päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitty noutajarotujärjestöjen päätapahtumien vakiintuneet ajankohdat. Rotujärjestöt voivat lähettää ensi vuoden tapahtumien osalta tiedot osoitteella webmaster@snj.fi.

Yhteistyötoimikunnan kotisivut
Yhteistyötoimikunnan kotisivuilta löydät ajankohtaiset tiedotteet ja uusimmat kokouskuulumiset. Sivuilla on
myös ajantasainen wt-ranking, jota käytetään apuna valittaessa koiria vuoden 2014 kansainvälisiin arvokokeisiin (koskee ainoastaan wt-kokeita).
Linkkejä:
Nou/nome-yhteistyötoimikunta:
http://www.snj.fi/yhteistyotoimikunta/
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