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Kutsu syyskokoukseen ja pikkujouluihin
pe 11.11.2011 klo 19.00.
Merenkurkun Noutajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
perjantaina 11.11.2011 klo 19.00, Åbo Akademi, Havtornet,
sisäsatamassa (entinen Vaasan myllyn tornit myllynrannassa).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Syyskokouksen jälkeen järjestetään yhdistyksen pikkujoulu samassa
paikassa. Pikkujoulun hinta per henkilö on 10 € sisältäen
juhlaillallisen.
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut 4.11.2011 mennessä
ensisijaisesti sähköpostitse:
anne.sidkoskela @ gmail.com. Tai 06-3215929 (iltaisin).
Illallinen maksetaan tilille 495810-2100675 ennen juhlaa.

Tervetuloa!
Inbjudan till höstmöte och julfest fre 11.11.2011 klo 19.00.
Kvarkens Retrievers rf håller sitt stadgeenliga höstmöte fre
11.11.2011 klo 19, Åbo Akademi, Havtornet,
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering.
Efter höstmötet hålls föreningens julfest på samma plats. Priset för
lillajulsfesten är 10 €, innehåller festmiddag.
Anmälningar till julfesten senast 4.11.2011.
Förfrågningar och anmälning per email
anne.sidkoskela@gmail.com. Eller tel 06-3215929 (kvälstid).
Festmiddagen betalas in till kontot 495810-2100675 före festen.

Välkomna!
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Hallitus / Styrelsen 2011
Puheenjohtaja /Ordförande
Sonja Lahdenranta-Husu
Variksenmarjantie 10
65320 Vaasa
050 343 4695
sonja.lahdenranta-husu@luukku.com

Sihteeri/Sekreterare
Henriikka Kontturi
Hilmantie 2 A 2
65610 Mustasaari
050 412 6150
henriikka.kontturi @ gmail.com

Varapuheenjohtaja/ Viceordförande
Heli Hietala
Laukkatie 7 as 1
65230 Vaasa
0405663666
heli.s.hietala@gmail.com

Jäsensihteeri / Medlemssekretärare
Anne Sid-Koskela
Västervikintie 36
65280 Vaasa
anne.sidkoskela @ gmail.com
Rahastonhoitaja/Kassör
Raija Skjäl
050 526 5227
raija.skjal@netikka.fi

Varsinaiset jäsenet / Styrelsens ordinariemedlem
Barbro Fagerholm
040 733 1488
paapu@pp.sonera.net

Henriikka Kontturi
050 412 6150
henriikka.kontturi @ gmail.com

Anne Sid-Koskela
Västervikintie 36
anne.sidkoskela @ gmail.com

Jyrki Kjellman
050 037 9523
jyrki@goldgingers.com

Heli Hietala
040 566 3666
heli.s.hietala@gmail.com

Raija Skjäl
050 5265227
raija.skjal@netikka.fi

Varajäsenet / Suppleant
Pia Lagus
044 259 1102
pia.lagus@netti.fi

Janne Hautala
040 779 5959
janne.hautala@pp2.inet.fi
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Toimikunnat / Kommittéer:

NOU/NOME / Jakt
nome@merenkurkunnoutajat.com

TOKO/Lydnad
toko@merenkurkunnoutajat.com

Jyrki Kjellman
Varpusenkuja 11
65230 Vaasa
050 037 9523
jyrki@goldgingers.com

Lotta Koskela
Pitkäkatu 32 A 14
65100 Vaasa
050 5424 372
charlotta.koskela1@gmail.com

MEJÄ/Viltspår
meja@merenkurkunnoutajat.com

Näyttely/Utställning
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com

Pia Lagus
044 259 1102
pia.lagus@netti.fi

Henriikka Kontturi
Hilmantie 2 A 2
65610 Mustasaari
050 412 6150
henriikka.kontturi @ gmail.com

INFO-lehti/INFO-tidning aineisto@merenkurkunnoutjat.com
Barbro Fagerholm & Minna Hautala
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Puheenjohtajan palsta
Mahtavan hieno kesä on vaihtunut
jo syksyksi. Koekausi alkaa olla
lopuillaan ja metsästyskausi on
jälleen käsillä. Niille, jotka ovat
kisanneet, vuoden päätapahtumat
alkavat olla mukavia muistoja.
Menneen kauden aikana
jäsenemme ovat kilpailleet
ahkerasti eri lajien kisoissa niin
yhdistyksemme mestaruuksista kuin
piirimestaruuksistakin. Tänä
vuonna kaksi yhdistyksemme koirakkoa oli mukana myös SM- kisoissa, jossa kisasivat
omien lajiensa Suomen parhaimmiston kanssa. Mikael Appelin ja Tollerbay Banjo
Bluesin suoritus meni nappiin ja parivaljakko voitti Suomen mestaruuden mejässä.
Nomen SM-kisoissa Janne Fagerholm ja Middleton Breese of Windstar saivat
karsintakokeessa tuloksen VOI 3.
Lämpimät onnittelut kaikille voittajille sekä kaikille niille, jotka ovat menneenä
kautena kisanneet ja saaneet tuloksia kokeissa tai näyttelyissä.
Niille koiraharrastajille, jotka jo suuntaavat katseen tulevaan ja miettivät ensi kauden
harrastuksia, on tänä syksynä tarjolla erilaisia vaihtoehtoja sekä tokossa että
nomessa. Jos nyt aloittaa perustaitojen harjoittelun/opettelun, niin keväällä voi jo
sitten päästä tositoimiin. Erilaisista kursseista sekä harjoituksista löytyy tietoa
nettisivuiltamme. Lisätietoja saat tarvittaessa myös toimikuntien puheenjohtajilta.
Vuosi 2012 on juhlavuosi, sillä yhdistyksemme täyttää 25 vuotta. Juhlavuoden
suunnittelu on käynnissä ja nyt teillä, hyvät jäsenet, on hyvä mahdollisuus kertoa
mielipiteenne, kuinka haluatte juhlavuotta vietettävän. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat
tervetulleita. Yhteyttä voit ottaa hallituksen jäseniin.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 11.11.11. Kokouksessa valitaan
yhdistyksellemme puheenjohtaja ensi vuodelle sekä uudet hallituksen jäsenet
erovuorossa olevien paikalle. Toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitsemme
aktiivisia jäseniä, jotka haluavat kehittää yhdistyksemme toimintaa. Kokouksessa
sinulla on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin. Kokouksen jälkeen on luvassa
rentouttavaa yhdessäoloa pikkujoulujuhlissa. Merkitse päivämäärä kalenteriisi, ettei
se unohdu.
Mukavaa ja aktiivista syksyä kaikille!

Sonja
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Ordförandespalten
En underbar sommar har ändrats till höst. Provsäsongen börjar ta slut och
jaktsäsongen håller på som bäst.
Till dem som tävlat börjar årets viktigaste händelser vara ett glatt minne. Under den
gångna säsongen har våra medlemmar tävlat flitigt i olika tävlingar, i föreningens
mästerskapsprov och i olika distriktsmästerskap. I år har också två föreningens
ekipage varit med i FM tävlingar, där de tävlade tillsammans med alla Finlands
bästa ekipage i samma gren.
Mikael Appel och Tollerbay Banjo Blues instats gick elegant och ekipaget vann
Finlands mästerskapet i viltspår.
FM tävlingen i jakt fick Janne Fagerholm ock Middleton Breese of Windstar Elit3
pris i kvaltävlingen.
Varma gratulationer till alla segrare och till alla er som under säsongen har tävlat
och fått resultat i olika prov och utställningar.
Till alla er hundintresserade som redan ser fram mot nästa säsong och tänker på
nästa års träningar ordnas ännu utbud i höst i både jakt och lydnad. Om man nu
börjar träning och lärning av grunderna så kan man säkert vara med på allvar nästa
vår. Information om olika kurser och träningar finns på våra web sidor. Mer
information får du vid behov också av kommitté ordföranden.
Året 2012 är ett festår, för att vår förening fyller 25 år. Året är redan under planering
och nu alla goda medlemmar har ni möjlighet att
berätta er åsikt om hur ni vill året skall firas. alla idéer och förslag år välkomna.
Kontakta föreningens styrelse medlemmar.
Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls 11.11.2011. På mötet väljs ordförande för
nästa år och och nya styrelsemedlemmar som är i
avgångstur. För att föreninges verksamhet fortsätter behöver vi aktiva medlemmar
som vill utveckla föreningens verksamhet.
Pä mötet har du möjlighet att inverka i valen. Efter mötet firar gemensamt en
avkopplande lillajul. Sätt datumet i din kalender så du inte glömmer.
En glad och aktiv höst till alla.

Sonja
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Merenkurkun Noutajat ry:n sääntömääräinen syyskokous
11.11.2011.
Kvarkens Retrivers rf stadgeenliga höstmöte 11.11.2011.
Syyskokouksen esityslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Avataan kokous
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri
Todetaan kokouksen laillisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi) sekä
määrätään liittymismaksu ja jäsenmaksu seuraavalle kalenterivuodelle
Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle 12 §:ää noudattaen
Valitaan kaksi varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varajäsenensä
Suoritetaan johtokunnan esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden
toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä.
Valitaan yhdistyksen edustaja Vaasan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin
Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi
ennen kokousta
Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset
Päätetään kokous

Höstmötets föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötet öppnas
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Konstateras mötets laglighet
Godkännande av mötets föredragningslista
Val av två (2) protokollljusterare
Val av två (2) rösträknare
Föredrages verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår (kalenderår) samt
fastslås möjlig anslutningsavgift och medlemsavgift för inkommande kalenderår
9. Val av styrelseordförande, vilken kan kallas till förenings ordförande
10. Val av ordinarie styrelsemedlemmar för de medlemmar som är i turen att avgå, i enlighet med 12 §
11. Val av två (2) suppleanter till styrelsen för inkommande kalenderår
12. Val av två (2) revisorer och deras suppleanter
13. Val av möjliga komitteer förelagna av styrelsen eller kommitteordföranden samt andra funktionärer
utom de i 12 § nämnda personerna
14. Val av förenings represanter Vasa Kenneldistrik rf:s ordinarie möten
15. Behandlas av styrelsen till mötet lämnade ärenden och förslag
16. Behandlas av medlemmarna gjorda förslag vilka har lämnats till styrelsen skriftligen en (1) månad
före mötet
17. Behandlas av mötet godkänna övriga ärenden beaktande 23 § i föreningslagen
18. Mötet avslutas
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Yhdistys onnittelee Suomen mestaria !
Föreningen gratulerar Finlands mästare !
Mikke och Midi stod för historisk prestation
Mikael Appel och Nova Scotia Duck Tolling Retrievern Tollerbay Banjo Blues
"Midi" (ägare Mikael & Venla Appel, uppfödare Eva-Lisa Granholm) gjorde under
veckoslutet 17-18.9 det som inget ekipage från Vasa Kenneldistrikt tidigare gjort. De
vann Finska mästerskapen i Viltspår. I mycket hård konkurrens dessutom. I lördagens
kvaltävling placerade Midi sig som fyra med 48p i den något steniga och snåriga
Pomarkku-terrängen. Redan då kände Mikael att han just varit med om säsongens
bästa spårning. Så kunde det bli bättre? Javisst! I söndagens final. Efter en på gränsen
till perfekt spårning och en nervös väntan stod det klart att Midi var dagens segrare
med 49 p. Det var jämt i toppen då samtliga hundar på prispallen belönades med
samma poängantal. Dessutom var hela
medaljtrion tollare.

Miken ja Midin historiallinen
suoritus
Mikael Appel ja Novascotiannoutaja
Tollerbay Banjo Blues “Midi” (omistaja
Mikael & Venla Appel, kasvattaja EvaLisa Granholm) tekivät 17.-18.9. jotakin,
mihin yksikään parivaljakko Vaasan
Kennelpiiristä ei ole aikaisemmin
pystynyt. He voittivat Suomen mestaruuden metsästyskoirien jäljestämiskokeessa,
jossa taso oli erittäin kova. Lauantain karsintakokeessa Midi sijoittui neljänneksi 48
pisteellä Pomarkun kivikkoisissa ja ryteikköisissä maastoissa. Jo siinä vaiheessa
Mikael sanoi olleensa mukana kauden parhaassa jäljestyksessä. Voisiko suoritus siitä
vielä parantua? Kyllä vain! Sunnuntain finaalissa. Lähes täydellisen jäljestyksen ja
hermostuttavan odotuksen jälkeen selvisi, että Midi oli päivän voittaja 49 pisteellä.
Kisa oli tasainen ja kaikki palkintopallille päässeet koirat palkittiin samalla
pistemäärällä. Kaikki mitalistit olivat sitä paitsi tollereita.
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Perinteiset Dummiaiset pidettiin 16.8.2011 Raippaluodon kivilouhoksella.
Osanotto oli tänä vuonna runsas ja koirakot jaettiin kolmeen luokkaan. Aloitteljiat,
taipuskokeen läpäisset ja Avo luokassa kilpailevat.
Saimme viettää mukavan illan aurinkoisessa säässä.Koe koostui kolmesta eri
tehtävästä, markkeraus veteen, linja maalla ja hakutehtävä. Koe suoritettiin
kokonaisuudessa dummeilla. Tuomarin kokeessa toimi Henriikka Kontturi, Eivor
Sellberg ja Marjo Männistö-Kangasluoma. Kun koe oli suoritettu loppuun, oli
makkaran paiston ja palkintojen jaon vuoro.
Kiitos kaikille osallistujille.
Traditionella
Dummiaiset
ordnades
16.8.2011 vid
Replot
Stenkross. I
år hade vi
många
deltagare så
ekipagen
delades i tre
grupper:
nybörjare, de
som gått
igenom
anlagsprovet
och de som
startar i öppen klass i jaktprov.
Vi hade en trevlig kväll i det soliga vädret. Provet bestod av tre olika
uppgifter,markering i vattnet, linje på land och sökuppgift.
I provet användes endast dummisar. Domare i provet var Henriikka Kontturi, Eivor
Sellberg och Marjo Männistö-Kangasluoma. När provet var färdigt så grillade vi korv
och hade prisutdelning.

Eri luokkien voittajat.

Taipumuskokeen läpäisseet:
knn Goldgingers Mestolone,
Camilla Sellberg

Aloittelijaluokka:
knu Ellakairan Bonbon Boozer
Jyrki Vainio

Avo –luokka :
lbn Seahunter Patti Smith,
Barbro Fagerholm

Tack till alla som var med!
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Onnittelut uudelle jälkivaliolle!
Grattis till föreningens nya spårchampion !
FI JVA Tollerbay Goose-Berry
äg. Jenny Miettinen
MEJÄ VOI1-resultat:
28.9.2008 Kauhava, Erkki Rantamäki
7.6.2009 Nykarleby, Sakari
Kankaanpää
18.5.2010 Malax, Toni Tunkari
Utställningsresultat:
12.8.2007 Korsholm, Lena Hägglund
, ERI VASERT PN3
NOU1
2.9.2006, Närpes, Ari-Pekka Fontel

Mejä koe 9.9.2011
Maalahdessa yhdistyksen
mestaruuskisa.
Mestaruuden voitti
Sienna-Red Kokaburra
"Morris" ohjaajana
Anne Lillträsk.

Viltspårs prov i Malx
9.9.2011, föreningens
mästerskapsprov.
Mästarskapet vann
Sienna-Red Kokaburra
"Morris" med sin
förare Anne Lillträsk.
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Laukausarkuuden selättäminen
Viime numerossa kirjoittelin taipparikurssille osallistumisesta. Tässä kirjoituksessa
kerron jo kurssin aikana vaivanneesta erityisen vaikeasta ongelmasta laukausarkuudesta. Voitimme sen lopulta sitkeällä työllä, taidolla ja onnella. Tilanne
oli välillä kesän aikana aika epätoivoinen ja vielä elokuun ensimmäisellä viikolla olin
sitä mieltä, että koira lopetettaisiin syyskuussa. Minulla oli kipeä tarve
metsästyskoiralle, joten katselin siinä vaiheessa jo uutta pentua. Koirani Nala on
uusissa tilanteissa epävarma, mutta se peittää epävarmuuden rauhallisella
käytöksellään. Tästä johtuen sen reaktioita on joskus hankala lukea ja ymmärtää.
Laukausarkuus tuli vähitellen edeten. Talven ja kevään aikana en saanut altistettua
koiraa laukauksille positiivisissa tilanteissa. Myöskään seuran treeneissä ei tullut
laukausnoutoja kovin usein. Ja sitten kun keväällä seuran treenissä paukkui, oli koira
jo niin lukossa, että edes yksinkertaisia noutotreenejä ei saatu suoritettua. Kevään
aikana kotioloissa pelkkä haulikon näkeminen alkoi ahdistaa koiraa. Toukokuussa
löysin netistä erinäisten
vaiheiden jälkeen
koiraterapeutin, joka oli
erikoistunut ääniarkuuksiin.
Soittelin hänelle ja keskusteltiin
pitkään ja hartaasti ongelmasta ja
sen taustoista. Jo
puhelinkeskustelumme
perusteella hän oli sitä mieltä,
että Nala oli arkuuden oppinut,
joten koira voidaan opettaa
arkuudesta pois. Olin
luonnollisesti keskustellut
ongelmasta lukuisten
harrastajien kanssa ja näin
jälkikäteen ajatellen muutamat
harrastajat olivatkin oikeilla jäljillä ongelman korjaamiseksi. Silti jo pelkkä
keskustelu tämän terapeutin kanssa tuntui rohkaisevalta. Koiraterapeutit joutuvat
usein toimimaan myös koiran omistajien terapeutteina.
Ennen tapaamistamme sain sähköpostitse yhdeksänsivuisen lomakkeen, johon täytin
perustietoja mahdollisimman tarkasti. Silti tapaamisellamme ensimmäinen tunti
käytettiin hyvin seikkaperäiseen keskusteluun. Siinä löytyi se laukausarkuuden
perimmäinen aiheuttajatilanne. Olin nimittäin tammikuussa Nalan kanssa metsässä ja
ammuin ilmaan katsoen samalla koiran käytöstä. Koira oli silloin noin 20 metrin
päässä. Kun en teettänyt koiralla mitään ja vain katsoin koiraa, terapeutti arveli koiran
ahdistuneen tuosta tilanteesta. Itse olin tuossa tilanteessa tyytyväinen, kun
Nala otti laukaukset näennäisen rauhallisesti. Vastaavia "treenejä" tehtiin muutamia
kertoja talven ja kevään aikana. Syyllinen löytyi siis peilistä.
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Keskustelun jälkeen tehtiin varsinainen treeni. Terapeutti oli valmistellut etukäteen
kourallisen hyvin pieniä herkkupaloja. Hän antoi niitä muutaman Nalalle kädestä,
jotta hän sai koiran huomion. Sitten hän alkoi kopsautella tavallisilla keittiösaksilla
pöydän pintaa ja välittömästi antoi koiralle namin. Lyöntien voima kasvoi ja samalla
namit alkoivat lentämään lattialle. Näin koira joutui "metsästämään" palkkionsa.
Sivusta seuraten oli huikea seurata, kuinka koira ahdistui jo tuosta pienestä työstä.
Kun koira alkoi ahdistua liikaa, löysättiin ruuvia ja kevennettiin äänen kovuutta tai
nami tuli koiralle suoraan kädestä. Tällä keinolla opetettiin koiralle siis
mielleyhtymää äänen ja palkinnon välille. Näin edettiin ja treenin lopussa terapeutti
oli kontillaan lattialla, hakkasi laudan pätkällä sähköpatterin kylkeä ja namitti koiraa.
Treenin jälkeen ajeltiin kotiin ja koko pitkä kevät ja kesä treenattiin vastaavasti.
Hakkasin vasaralla peltitynnyriä ja namitin koiraa. Myös kahdesta laudasta sai kovan
äänen. Saavutimme varsin nopeasti sellaisen tason, että en saanut käsipelillä enää
kovempaa ääntä tehtyä. Mutta siitä siirtyminen laukauksiin oli silti hankalan
kynnyksen takana. Starttipistoolin äänestä koira meni edelleen lukkoon,
ampumaradalla emme voineet olla lainkaan ja edelleen pelkkä haulikon näkeminen
pelotti koiraa. Siksi vielä elokuun alussa tuntui siltä, että tämäkään reitti ei toisi
ratkaisua.
Ensimmäinen läpimurto tapahtui 8. päivä elokuuta, kun Nala pöläytti lähimetsästä
pyypoikueen lentoon. Onnekseni minulla oli starttipistooli mukana ja sain ammutuksi
siihen tilanteeseen pari kertaa. Tällä
kertaa koira ei mennytkään lukkoon.
Tätä seurasi ensimmäinen
kyyhkyjahti. Ammuin ylilentäneen
sepelkyyhkyn metsään ja lähdin itse
juoksemaan perään. Yllättäen koira
seurasi perässä. Kun paikallistin
linnun maastosta, pistin koiran
lyhyelle vapaalle haulle. Lintu löytyi
helposti ja kas, ensimmäinen oikea
nouto oli tehty.
Tästä eteenpäin asiat alkoivat edetä mukavasti. Kyyhkytilanteita tuli tasaisesti ja aika
nopeasti Nala oppi liittämään varmistimen naksahduksen noutotilanteeseen. Tämä
meni välillä jopa liian pitkälle, kun koira säntäsi noutoon pari kertaa ohilaukauksesta.
Tämä oli tosin helppo kouluttaa pois, kun pidin parilla reissulla
koiraa hihnassa. Tätä kirjoittaessa Nalalla on jo yhteensä 21 oikeaa noutoa:
sepelkyyhkyjä, heinäsorsia, fasaaneja, rusakoita ja muutamia muita riistaeläimiä.
Kannattaa huomoida, että edellä kuvattu tarina oli meidän tarinamme ja ammattiihmisen valitsema terapia- ja treenimuoto meille. Se ei varmasti toimi kaikilla koirilla
kaikissa tilanteissa. Mutta näin siis tuli selätettyä ohjaajan itsensä aiheuttama
laukausarkuus ja nyt olen oikein tyytyväinen koiraani metsästystilanteissa. Pienellä
treenillä Nalan suorituskyky vain paranee.
Tapio Martimo
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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NOU / NOME koe tuloksia Närpiöstä 24-25.9.2011
Resultat från jakt och anlagsprovet i Närpes 24-25.9.2011
NOU Närpiö 24.9.2011

Taipumuskokoeen läpäisseet Närpiössä 24.9.2011
Godkända i Anlagsprovet i Närpes 24.9.2011
Tuomari/ Domare Timo Väisänen.
NOU 1
Moongoldens Afrodite
om. Mia Alholm, Molpe
Vimpulan Flavianos
om. Tuija Kurhela
Goldgingers Colombaccio
om.Johan Granfors
Kalevan Shutterfly
om. Taina Kaleva &
Heli Yli-Heikkuri, Teuva
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Weljesten Jeep Au
om. Fontell A-P& K-M,
Heidi Fontell, Pilkanmaa
Hingstbackus Red by Surprise
om. Hanna Keitaanrinta,
Karijoki
Merjatuulian Valomyrsky
om.Marja ja Joni-Markus
Peuranen, Kokkola

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirievers r.f.

NOME-B Närpiö 24.-25.9.2011
VOITTAJALUOKKA / ELITKLASS
Tuomari / domare A-P Fontell
VOI 1
knn Fin KVA Doubleuse Rodel, FIN25900/02, s. 24.2.2002 VOI 1 -> VAASAN
KENNELPIIRIN PIIRIMESTARI 2011
(i: VASSRUGGENS GRANE SKALD, e: FIN KVA SE KVA NO KVA
DOUBLEUSE BELLA DONNA)
kasv. G. Wedeen, Ruotsi
om. Eivor Sellberg&Eija Tuominen, Varpusenkuja 11 65230 Vaasa,
ohj. Eivor Sellberg
lbu Rushbrigg Norton, FI34437/09, s. 25.3.2009 VOI 1 -> Toimitsijoiden valinta
(i: FT CH Brindlebay Butler, e: Birdsgreen Allure of Rushbrigg)
kasv. Mrs S Morley-Riches, Englanti
om. Maija & Mika Lappalainen, Löytömäentie 61 40270 Palokka,
ohj. Mika Lappalainen,
VOI 2
lbn FIN MVA FIN JVA Upwards Happy Smile, FIN24265/04, s. 13.4.2004
(i: C.I.B. FIN KVA FIN MVA SE KVA SE MVA FIN JVA SE JVA Älvgårdens Le
Cardinal, e: Upwards Chiguita)
kasv. Rita Nygård, Vasarainen om. Paula Käsnänen-Koivuporras, Tuomistontie 40
66400 Laihiaohj. Erkki Koivuporras,
VOI 3
knu FIN JVA Golden De Luxe Lionheart, FIN31134/05, s. 28.2.2005
(i: Glenweir Rhum of Holway, e: Falkirk's Eowyn White Lady of Rohan)
kasv. Andre Lilja, Tanska
om. Timo & Johanna Koskiahde, Kylmäläntie 9 61160 Koura, Seinäjoki,
lbu Namusillan Lepakkokiitäjä, FIN14245/06, s. 13.1.2006
(i: Dk jch Pocklea Braken Berry, e: Fin ja Se kva Fenflyer Lady Of Namusillan)
kasv. Anu Knuutinen-Pöppönen, Oravasaari
om. Saila & Rhea Holmalahti, Maunolantie 18 B 70800 Kuopio,
knn Goldgingers Hip Hop, FIN29465/07, s. 25.4.2007
(i: IGOR MY MELODIE OF GOLDEN SPIRIT, e: GOLDGINGERS MAGNOLIA)
kasv. Eivor & Camilla Sellberg, Vaasa
om.&ohj. Eivor Sellberg, Varpusenkuja 11 65230 Vaasa,

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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ALO, Tuomari / domare A-P Fontell
ALO 1
knn Pammukan Vilke, FI53743/09, s. 8.9.2009
(i: Gundog's Choice Arrow, e: Golden De Luxe Swirling Crystal)
kasv. Kati Taskinen, Kuopio
om. Iida Hankkila & Kasvattaja, Ylikyläntie 146 62800 Vimpeli,
ohj. Veikko Hankkila
lbn Highhut's Mimosa, FI41566/10, s.
10.6.2010 Toimitsijoiden valinta
(i: GB FT CH Blackfoot Scout of
Minstead, e: FIN KVA FIN KVA-FT
Jyckegårdens Clever Lyra)
kasv. Anna Rupponen, Somerniemi
om.&ohj. Ossi Kähärä, Krakantie 14
29600 Noormarkku,
lbn Bianca, FI39105/10, s. 10.6.2010
(i:Blackthorn Capella, e: Cynhinfa Fay
kasv. Pulkkinen Tero, Otava
om. Kari Sajaniemi & Päivi Sajaniemi,
Mikkeli
lbn Jummi-Jammin Fame,
FI12460/10, s. 14.12.2009
(i: Namusillan Heinähukka, e: JummiJammin Goldie Hawn)
kasv. Maija Lappalainen, Palokka
om.&ohj. Asta Muilu, Päijätpolku 2A2
40950 Muurame,
knn Goldgingers Mestolone, FI24824/10, s. 19.3.2010
(i: Weljesten Endorfin Au, e: FIN KVA Doubleuse Rodel)
kasv. Eivor&Camilla Sellberg, Vaasa
om. Camilla Sellberg & Jonas Carlsson, Bolotvägen 43 65460 Tölby,
ohj. Camilla Sellberg
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ALO 3
lbu Vasegaard Thunderbird Lucky, FI19541/11, s. 7.3.2010
(i: Hillus Powell, e: DKJCH Lucky Labrador's Piper Citrus)
kasv. Rasmussen Charlotte & Vasegaard Steen, Danmark
om. Anne Sid-Koskela & Hans Koskela, Västervikintie 36 65280 Vaasa,
ohj. Anne Sid-Koskela
lbu TK1 Jyckegårdens Black Raich, FI16062/09, s. 20.1.2009
(i: FIN KVA Reminds Justin Black, e: Duvkullans Ripa)
kasv. Sundvik Susanne, Västanfjärd
om. Kiikka Sari & Marko, Laaksotie 1 B 9 60510 Hyllykallio,
ohj. Sari Kiikka
AVO
Tuomari / domare Timo Väisänen
AVO 1
lbn Jummi-Jammin Fizz,
FI15358/09, s. 6.2.2009
(i: KVA Blackthorn Bion, e:
Pilens Buffy)
kasv. Maija Lappalainen,
Palokka
om. Pentti & Kaija Ihamäki,
Merikaarrontie 21 66500
Vähäkyrö,
.lbn Bowmore's Like
Classic, FIN57254/09, s.
15.10.2009
(i: Mallorn`s Aint
Mizbehavin, e: FI M&JVA Bowmore`s Country Classic)
kasv. Satu & Petri Tammisto, Maxmo
om. Kasvattaja & Henriikka Kontturi, Hilmantie 2 A 2 65610 Mustasaari,
ohj. Henriikka
lbn Havulinnun Nala, FIN22010/06, s. 10.3.2006 Toimitsijoiden valinta
(i: Rhypykeros eros of hietsun, e: Havulinnun Iina)
kasv. Rajala Raija & Antti, Pentinmäki
om.&ohj. Niina Rantamäki, Tuomiluomanranta 40 60720 Tuomikylä
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lbn TK1 Jummi-Jammin Pikku Myy, FIN27903/07, s. 18.4.2007
(i: Gneissi-Okko vom Keien Fenn, e: Jummi-Jammin Piste Pirkko)
kasv. Maija Lappalainen, Palokka
om.&ohj. Tiina Saarinen, Riistavallintie 123 60800 Ilmajoki,
AVO 2
sku Flatcoat-Arwen's Art-Brown, FIN28105/08, s. 18.4.2007
(i: NO KVA ARTHUR OF AMESBURY, e: BJÖRHULTS TRANSFIGURE)
kasv. Ann-Olaug Toftesund, Sykkylven, Norja
om.&ohj. Sini Siekkinen, Tokkatie 6 A 7 90650 Oulu,
. lbn Strongline's Alias, FIN45418/05, s. 15.9.2005 AVO 2
(i: AM CH Hyspire Darktown Bandit, e: FIN MVA Strongline's Carefree)
kasv. Tiina Rantanen, Heinola Kk
om. Marjo Männistö-Kangasluoma & Heidi Kangasluoma, Kortemutka 8 65280
Vaasa ohj. Marjo Männistö-Kangasluoma
AVO 3
lbu Eagle Owl's Mercurius, FIN52624/08, s. 23.9.2008
(i: INT WCH Charmain Of Dukefield, e: FIN KVA Dual's Hope Cassiopeia)
kasv. Pauliina Ahola & Miso Sipola, Anjalankoski
om. Tarja & Timo Nordberg, Kärpänpolku 4 60510 Hyllykallio,
ohj. Timo Nordbeg
knu Kiantime's Amazing Grace, FIN23555/07, s. 17.2.2007
(i: Croisantin Ember or Obivan, e: Kiantime's Magic of Love)
kasv. Anu Ohtonen, Kuhmo
om. Iida Hankkila, Ylikyläntie 146 62800 Vimpeli,
ohj. Veikko Hankkila
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TOKO-toimikunta tiedottaa:
YHTEISLENKIT
Lenkit tehdään eri paikoissa joka toinen sunnuntai aamupäivä. Kaikki lenkille tulijat
ovat vastuussa omista koiristaan ja koirat on pidettävä kytkettynä koko lenkin ajan.
Muistathan kakkapussin
Ota yhteyttä Johanna Lähteiseen mikäli sinulla on jotain kysyttävää tai haluat
lisätietoja: 044-0220410. Tervetuloa mukaan
Sunnuntaisin klo 12.00
23.10. Minimanin parkkipaikka (Laivakatu 13)
6.11. Öjberget talviurheilukeskuksen parkkipaikka (Öjbergetintie, Sundom)
20.11. Lidl:n parkkipaikka (Kaarnatie 1)
4.12. Palosaari, parkkipaikka ST1:n vieressä (Onkilahdenkadun varrella)
18.12 VAS:n rantareviirin parkkipaikka (Sanmarkinkadun päässä, Uimahallin ja
Pesäpallostadionin takana)
TAVOITTEELLINEN TOKORYHMÄ
Treenit jatkuvat. Kaikki tokosta kiinnostuneet ovat tervetulleita treeneihin
kuunteluoppilaina
Lisätietoja antaa Carina Frönäs :
carina.fronas @ gmail.com

Lydnads kommittèn informerar:
GEMENSAMMA PROMENADER
Gemensamma, trevliga och socialiserande söndagspromenader i olika stadsmiljöer!
Promenaderna utgår från olika platser, se listan. Var och en kommer på eget ansvar
och hundarna skall hållas kopplade under hela promenaden. Kom ihåg att ta med
kakipåsar :)
Vänligen kontakta Johanna Lähteinen vid eventuella frågor: 044-0220410.
Välkommen med:)
Söndagar kl: 12.00
23.10. Minimanin parkkipaikka (Laivakatu 13)
6.11. Öjberget talviurheilukeskuksen parkkipaikka (Öjbergetintie, Sundom)
20.11. Lidl:n parkkipaikka (Kaarnatie 1)
4.12. Palosaari, parkkipaikka ST1:n vieressä (Onkilahdenkadun varrella)
18.12 VAS:n rantareviirin parkkipaikka (Sanmarkinkadun päässä, Uimahallin ja
Pesäpallostadionin takana)
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TÄVLINGSLYDNAD
Träningarna fortsätter. Alla som är intresserade av lydnad är välkomna att följa med
träningarna som åhörare.
Vid eventuella frågor kontakta Carina Frönäs carina.fronas @ gmail.com

TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén
Puheenjohtaja
Lotta Koskela
toko@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Henriikka Kontturi
Carina Frönäs
Johanna Leppänen
Jaana Pullola
Siv Holmgren
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NOME-toimikunta tiedottaa:
Hei kaikki!
Taas on nome-koekausi saatu päätökseen ja vuosi on vierähtänyt.
Yhdistyksen koirakot ovat saaneet mukavasti tuloksia ja olipa meillä lajin
SM-kisoissakin edustus pitkästä aikaa.(Janne Fagerholm & Midlleton Breeze Of
Windstar, ”Bris”).
Harjoitukset ovat pyörineet Raippaluodossa ja Degerträskillä menneiden
vuosien tapaan, ja osannotto on ollut ihan kiitettävää. Tosin täytyy sanoa, että
harjoituksissa eivät vetäjät voi tehdä ihmeitä, jos koiralla ei ole perusasiat kunnossa,
kun aletaan treenaamaan lajikohtaisia harjotteita.
Siis ensi talvena koirille paikallaolo, luoksetulo
ja luovutukset kuntoon. Muutoin koirille
saatetaan aiheuttaa enemmän hallaa kuin hyötyä,
kun oppivat, että voi pelleillä, kun pitäisi olla
”töissä”.
Närpiön kokeessa ratkottiin myös kennelpiirin
mestaruus. Sen vei ”vanha
rouva”Fin KVA Doubleuse Rodel ”Zira”& Eivor
Sellberg.”Ziralle” se oli myös uran viimeinen
startti, ja ”metsästykselliset eläkepäivät”
odottavat sitä.
Näillä näkymin tullaan ensi vuosi viemään läpi
kutakuinkin samoin eväin, eli järjestetään
harjoituksia, parit kokeet pidetään Närpiössä ja
ehkäpä saadaan treeniviikonloppukin pidettyä
ulkopuolisen vetäjän johdolla.
Mejä puoleltakin kuului hienoja uutisia ja
yhdistyksen edustaja nappasi Suomen
mestaruuden. Voinen onnitella koko nometoimikunnan puolesta Mikael Appelia & Midaa.
Piirimestari 2011.
Hieno saavutus!
Fin KVA Doubleuse Rodel ”Zira”&
Eivor Sellberg
Terv. Jyrki
Nou/Nome harjoitukset / träningar 2011.
sunnuntai / söndag 6.11. klo 12, paikka ABB:n P-alue / ABB parkeringsplats
sunnuntai / söndag 20.11. klo 12, paikka ABB:n P-alue/ ABB parkeringsplats

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.

21

NOME kommittén informerar:
Hej alla!
Igen är jaktprovs säsongen nått sitt slut och ett år har gått.
Föreningens ekipage har fått fina provresultat och på länge hade vi också en
repsesetant i jakt FM mästerskapet. (Janne Fagerholm & Midlleton Breeze Of
Windstar, ”Bris”).
Träningarna har ordnats i Replot och Degerträsk lika som åren förut och deltagande
har varit tämligen rikligt.
Man måste ändå säga att inte kan tränarna
göra under, ifall hunden inte har grunderna i
ordning när
man börjar träna lagövningar. Alltså nästa
vinter platsträning, inkallning och
apporteringarna i skick.
Ifall grunderna inte är i skick så kan man
göra hunden mera illa än nytta, hundarna lär
sig fort att göra vad de vill fast de skulle
borda vara i så kallad "arbete".
Distriktmäsarskapet delades ut i jaktprovet i
Nårpes, mäserskapet vanns av "gamla fröken"
Fin KVA Doubleuse Rodel ”Zira”& Eivor
Sellberg.
Det var också Ziras sista provstart och nu
väntar henne jaktinriktad pension.
Hur det nu ser ut kommer nästa år att föras
igenom likt det här året. Alltså jaktträningar,
två prov ordnas i Närpes och kanske får vi ett
träningsveckoslut med utomstående skolare.
Det hördes fina nyheter från viltspårs sidan och föreningens represetant vann Finlands
mästerskapet. Jag skickar gratulationet från hela jakt-kommitteén åt Mikael Appel och
Mida. Fin prestation!
Hälsningar Jyrki.
Nome toimikunta / Jakt kommittén
Puheenjohtaja
Jyrki Kjellman
nome@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Janne Fagerholm
Marjo Männistö-Kangasluoma
Heli Hietala
Barbro Fagerholm
Tuija Kurhela
Eivor Sellberg
Henriikka Kontturi
Janne Hautala
Heidi Troberg
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa:
Mennyt Mejä-kausi...
Mejä-ystävillä on ollut aktiivinen kausi ja lämpöisestä kelistä huolimatta monia
parivaljakoita näkyi useasti kokeissa. Toukokuussa järjestettiin kurssi
kahdellekymmenelle innokkaalle aloittelijalle, joista osa ehti jo mitata valmiuksiaan
kokeissa. Mejä-kokeita järjestettiin piirissä huhti-elokuun aikana. Merenkurkun
noutajat järjesti perinteisesti kaksi koetta, 11.5.2011 Veikkaalassa ja 9.9.2011
Maalahdessa. Viimeksi mainittu oli myös yhdistyksen mestaruuskisa. Mestaruuden
voitti Sienna-Red Kokaburra "Morris" ohjaajana Anne Lillträsk.
Perinteisen kurssitarjoaman lisäksi Mejä-toimikunnan jäsenet kouluttivat ja
jatkokouluttivat suuren määrän
parivaljakoita, joista kuultiin pitkin kesää.
Muun muassa kotikulmieni metsissä on
vedetty useita jälkiä. Siniset, keltaiset ja
punaiset
nauhat välähtelevät siellä täällä ja moni
nuori koira onkin tehnyt jälkidebyyttinsä
siellä.
Mejä-kiinnostus on tällä hetkellä erittäin
suurta. Samaan aikaan tarve jälkikoirille,
joita käytetäänpelastustehtävissä, on
kasvanut. Vaasan kennelpiiri ja Suomen
Riistakeskus järjestivät helmikuussa luennon
Mustasaaressa. 250 metsästäjää ja muuta
koiraharrastajaa kokoontuivat kuuntelmaan
ja oppimaan. Pääasiassa keskustelu pyöri eri harrastusten ymmärtämisessä ja siitä
miten monta hyvää jälkiparivaljakkoa piirissä onja miten niitä voidaan käyttää
hyödyksi liikenneonnettomuuksissa ja tapaturmissa.
Kevään aikana osa metsästäjistä ja jahtipäälliköistä saivat oppia Torsten Lerstrandin
opastamina.
Konkareiden kausi onkin vasta nyt aluillaan, kun hirvi- ja kaurisjahti alkaa. Monet
muut ovat jo ripustaneet jälkivaljaat talvivarastoon odottamaan kevättä. Koekausi on
myös useimmille jo päättynyt.
17.-18.9.2011 järjestettiin Mejän-SM Pomarkussa. Piirin osallistujana oli Tollerbay
Banjo Blues "Midi" ja isäntänä Mikael Appel, jotka tekivätkin historiaa olemalla
Vaasan kennelpiirin ensimmäinen suomenmestari mejässä. Erinomainen panostus
erinomaiselta parivaljakolta. Saamme olla kaikki ylpeitä.
Nähdään jälkimetsällä.
Pia Lagus, Mejä-toimikunnan puheenjohtaja
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MEJÄ kommittén informera:
Viltspår-säsongen som gått…
Spårvännerna har en aktiv säsong bakom sig och trots det varma vädret har många
ekipage synts flitigt i provspåren. I maj ordnades kurs för ett tjugotal ivriga nybörjare
av vilka några redan hunnit pröva på att mäta färdigheterna på något av de många
prov som arrangerats i distriktet mellan april och oktober. Kvarkens Retrievers har i
sedvanlig ordning arrangerat två stycken. 11.5 i Veikars och 9.9 i Malax. Det
sistnämnda var samtidigt föreningens mästerskaps prov i Segrarklass och vanns av
Sienna-Red Kokaburra ”Morris” och Anne Lillträsk.
Utöver den traditionella kursverksamheten har viltspårskommittéens medlemmar
introducerat och vidareskolat ett stort antal ekipage som hört sig för längs med hela
sommaren. Bl.a kryllar skogen kring min egen hemknut av träningsspår av alla de
slag. Blå, gula och röda band skymtar här och där och flertalet unghundar har gjort sin
spårdebut där. Intresset för viltspår är för tillfället mycket stort. Samtidigt har kravet
på de eftersöksekipage som används vid viltolyckor ökat. Vasa kenneldistrikt och
Finlands viltcentral Kust-Österbotten arrangerade i februari ett föreläsningstillfälle i
Korsholm. 250 jägare och annat hundfolk samlades, lyssnade och lärde. Diskussionen
kring det praktiska eftersöket handlade främst om förståelse för varandras verksamhet
och vikten av att det inom distriktet finns många duktiga spårekipage som kan hjälpa
till vid trafikolyckor och skadskjutningar. Under våren fick ett antal hugade jägare
och jaktledare praktisk vilspårskolning under ledning av Torsten Lerstrand.
För de etablerade viltspårarna är det först nu den riktiga säsongen börjar då älg- och
hjortdjursjakten står för dörren. Men många andra har redan hängt selen och spårlinan
i vinterförrådet, i väntan på våren. Provsäsongen är för de flesta avslutad.
17-18 september arrangerades Viltspår-FM i Pomarkku. Distriktets representaner
Tollerbay Banjo Blues ”Midi” och husse
Hälsningar Pia
Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén
Pia Lagus

Puheenjohtaja meja@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Mikael Appel
Kristina Furu
Peter Kronlöf
Torsten Lerstrand
Camilla Nylund
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NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa:
Näyttelytoimikunta tiedottaa
Kesä on kääntynyt jo syksyksi ja ennen kuin huomaammekaan on joulu jo ovella.
Tuloksia ei ole kukaan lähetellyt joten muistutuksena kaikille että tuloksia saa
lähetellä infolehteä varten osoitteeseen nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com
Ja muistattehan myös että loppuvuodesta on taas aika hakea kiertopalkintoja.
Lähde mukaan näyttelytoimikuntaan!!
Näyttelytoimikunta kaipailee toimintaan uutta vetäjää sekä toimikuntaan innokkaita ja
aktiivisia uusia jäseniä.
Jos olet
- kiinnostunut vaikuttamaan näyttelytoimikunnassa, suunnittelemassa ja
järjestelemässä tapahtumia
- sinulla on hyviä ideoita toiminnan kehittämiseksi
- kiinnostunut näyttelyistä

Ilmoita kiinnostuksestasi tai tiedustele lisätietoja joko sähköpostitse
henriikka.kontturi@gmail.com tai puhelimitse 050 4126 150/Henriikka
Näyttelyterveisin Henriikka

UTSTÄLLNINGS kommittén informera:
Sommaren har vänt sig till höst men före man ens märker så har vi julen vid dörren.
Resultat har ingen skickat så jag påminner
alla att man kan skicka resultat som sen publiceras i Info tidningen till adressen
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com.
Ni kommer väl också ihåg att det i slutet av året är tid igen att söka föreningens
vandringspris.
Kom med i Utställningskommitteén!
Utställningskommitteen saknar en nyt dragare och nya ivriga och aktiva medlemmar.
Ifall du är
- intresserad att verka inom utställningskommitteen, planera och ordna tillställningar.
- du har bra idéer att utveckla verksamheten
- intresserad av utställningar
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Meddela ditt intresse och ifall du behöver mera information ta kontakt
henriikka.kontturi@gmail.com eller per telefon 050 4126 150/Henriikka
Utställninghälsningar
Henriikka
Näyttely toimikunta / Utställnings kommittén
Puheenjohtaja
Henriikka Kontturi
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
INFO –toimikunta tiedottaa:
Etsimme Info lehden tekijöitä ensi vuodelle. Mikäli olet kiinnostunut lehden teosta,
otathan yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai hallituksen jäseniin. Lisätietoja voi
kysellä myös sähköpostitse paapu@pp.sonera.net
Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.1.2012 mennessä
osoitteeseen aineisto@merenkurkunnoutajat.com
Otamme mielellämme vastaan valokuvia ja juttuja, myös toiveita mitä haluaisitte
lukea infolehdestä.

INFO-kommittén informerar:
Är du intresserad att göra Info tidningen, tycker du om att skriva och har idéer att
utveckla tidningen så är du rätt person. Anmäl ditt intresse till föreningens ordförande
eller ta kontakt med någon styrelsemedlem. Mer information får du också via email
paapu@pp.sonera.net.
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.1.2012 till adressen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
Vi tar gärna i mot foton och berättelser och vi vill gärna veta vad ni vill läsa om i
kommande infoblad.
Barbro Fagerholm & Minna Hautala
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2011 / 2012
Föreningens kalender 2011
11.11.2011
11.11.2011
14.-15.4.2012

Syyskokous /
Höstmöte
Pikkujoulu /
Lillajul
KV –
näyttely/utställning

Åbo Akademi,
Havtornet
Åbo Akademi,
Havtornet
Botniahalli

20.5.2012

Mejä koe /
Viltspårsprov

27.5.2012

NOU
Taipumuskoe/
Anlagsprov

ilmoittautuminen /
anmälning

Nome koe /
Jakt prov

ilmoittautuminen /
anmälning

26.-27.5.2012

http://koekalenteri.snj.fi/

http://koekalenteri.snj.fi/

11.-12.8.2012

Nome koe /
Jakt prov

ilmoittautuminen /
anmälning
http://koekalenteri.snj.fi/

9.9.2012

Mejä koe /
Viltspårs prov

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.1.2012
mennessä osoitteeseen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.1.2012
till adressen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
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Tarvikemyynti / Försäljning
Tuija Kurhela 0400 933 619
Fleece yhdistyksen logolla

30 €

Varastossa värit:
ruskea, musta, beige ja
harmaa.
Fleece med föreningens logo
I lagret finns färgärna:
brun, svart, beige och grå.

Dummy Teba
• 400g
• 600g

7,5 €
9€

•

pun / valk

9,5 €

•

must / valk

9,5 €
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•

•

dummy
liehukkein

11,50€

pentudami, vihreä

8,5 €

Kaninnahka (sisältää 600g:n
dummyn) / Kaninskin
(innerhåller en 600 g
dummy)

20 €

Pilli / Visselpipa
Acme 211 1/2

8€
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WT-talutin/ WT-koppel

11 €

Talutin / Koppel

11 €

Valjaat / Spårselar

20 €

MKN autotarra / KR:s
bildekal

2€

MKN kangasmerkki / KR:s
tygdekal

7€

SNJ hihamerkki / FRO
ärmmärke

3,5 €

SNJ riistatarra / FRO
viltdekal
SNJ tarra / FRO dekal

2€
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Talven pimeinä iltoina on koirien ja
ohjaajien aika rentoutua.
Ensi kevättä odotellessa!
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Hyvä MKN-jäsen,
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta. Jos on korjattavaa, ota yhteyttä
jäsensihteeriimme.
Bästa KR-medlem,
Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter på adresstarran ovan. Om något behöver
korrigeras meddela medlemssekreteraren.
Anne Sid-Koskela
anne.sidkoskela@gmail.com

Ellei vastaanottajaa tavoiteta,
palautetaan osoitteeseen:
Anne Sid-Koskela
Västervikintie 36
65280 Vaasa
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