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Yhdistyksen vuosikokous
18.03.2013 klo 19:00 ABC:llä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kokouksessa jaetaan myös kiertopalkinnot.

Föreningens Årsmöte
18.03.2013 klo 19:00 ABC:llä.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Utdelningen av vandringspris.

TERVETULOA !

VÄLKOMMEN !

Sisällys
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Kiertopalkinnot
Syyskokouksen pöytäkirja
Lehtileikkeitä SM-94 kokeesta
Koekalenteri
Toimikunnat tiedottavat
Tapahtumakalenteri
Tarvikemyynti

sivu 5-13
sivu 14-15
sivu 16-18
sivu 19
sivu 29-32
sivu 33
sivu 34-35

Innehåll
SM-nome -94
Vandringspriser
Provkalender
Kommitterna informerar
Föreningens kalender
Försäljning

sid 16-18
sid 21-27
sid 19
sid 29-32
sid 33
sid 34-35
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Hallitus / Styrelsen 2013
Puheenjohtaja /Ordförande
Tuija Kurhela
Hämeenlinnankatu 6 G 54
65320 Vaasa
040 093 3619
puheenjohtaja@merenkurkunnoutajat.com

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

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

Jäsensihteeri / Medlemssekretärare
Anne Sid-Koskela
Västervikintie 36 65280 Vaasa
anne.sidkoskela@gmail.com

Rahastonhoitaja/Kassör
vaihtumassa
Uusi rahastonhoitaja päivitetään
yhdstyksen nettisivuille.

Varsinaiset jäsenet / Styrelsens ordinariemedlem
Tapio Martimo
040 837 1981
tapio.mj.martimo@gmail.com

Janne Hautala
040 779 5959
janne1hautala@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
050 526 5227
raija.skjal@netikka.fi

Varajäsenet / Suppleant
Henriikka Kontturi
henriikka.kontturi@gmail.com

Jyrki Vainio
jyrki.vainio@ss-teracon.fi
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Toimikunnat / Kommittéer:
NOU/NOME / Jakt
nomekoe@gmail.com

TOKO/Lydnad
toko@merenkurkunnoutajat.com

Barbro Fagerholm
Louhenkatu 12
65230 Vaasa
040 733 1488
barbrofagerholm@gmail.com

Hallitus
x
x
x
x

MEJÄ/Viltspår
meja@merenkurkunnoutajat.com

Näyttely/Utställning
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com

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

Riitta Lehtinen
040 841 5589
lehtinenriitta@gmail.com

INFO-lehti/INFO-tidning
aineisto@merenkurkunnoutjat.com
Barbro Fagerholm ja Minna Hautala

Info-lehden Ilmoitushinnat

Takakansi
Keskiaukeama
Koko sivu
½ sivua
¼ sivua

Jäsen
30€
38€
25€
14€
9€

Ei- jäsen
50€
59€
42€
22€
12€

Yhdistyksen tilinumerot
Käyttötili FI3149581020100675
Jäsentili (ainoastaan jäsenmaksut) 495810-2100683
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Kiertopalkintojen hakeminen
Kiertopalkintosäännöt löydät alla. Merkitse selvästi mitä palkintoa haet ja lähetä
koirasi tulokset toimikunnille alla oleviin osoitteisiin. Kiertopalkintoja haetaan
28.2.2013 mennessä.
BERITIN MALJA -> UUSI
kiertopalkintojen tulokset henriikka.kontturi@gmail.com
Toko
kiertopalkintojen tulokset henriikka.kontturi@gmail.com
SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTO
KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE

Mejä
kiertopalkintojen tulokset meja@merenkurkunnoutajat.com
VUODEN LUOKANVAIHTAJA (MEJÄ)
YHDISTYKSEN MEJÄ - mestaruuskokeen kiertopalkinto
MEJÄ - kiertopalkinto
BELLAN MALJA Sommarö Cornelian muistoksi
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
Näyttely
kiertopalkintojen tulokset nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com
VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA
ANN’S MINNE – KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Nome
kiertopalkintojen tulokset nomekoe@gmail.com

Nome kiertopalkinto
NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA
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BERITIN MALJA
Palkinnon on lahjoittanut Berit Ek
Palkintoa voi anoa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, jonka tulee asua Vaasan
Kennelpiirin alueella.
Palkintoon lasketaan koirakon 4 parasta tulosta; 3 lajista oltava vähintään yksi tulos,
neljäs tulos valinnainen.
Kunkin kokeen tai näyttelyn tuloksista lasketaan vain korkeimpaan pistetulokseen
oikeuttava tulos
Pisteiden mennessä tasan palkinnon voittaa omakseen se koirakko, jolla on parempi
tulos näyttelystä, mikäli pisteet tasassa tämän jälkeen arpa ratkaisee voittajan.
Kiertopalkinnon mukana seuraa albumi, johon palkinnon saajan tulee liimata kuva
koirasta sekä kirjata koiran ja omistajan tiedot.
Kiertopalkintoon ei tule kaiverrusta.
Kiertopalkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille 2 viikkoa ennen vuosikokousta.
Kiertopalkinnon sääntöjä voi muuttaa ainoastaan yhdistyksen hallitus. Kiertopalkinto
kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen palkinto jää yhdistykselle.
NÄYTTELY
ROP 20
VSP 18
PN/PU2-4 14
SERT 12
V-SERT 10
SA 8
A
ERI 6
EH 4
H 2

NOME-B
VOI1 20
VOI2 18
VOI3 14
AVO1 12
AVO2 10
VO3 8
ALO1 6
ALO2 4
ALO3 2

MEJÄ
VOI1 20
VOI2 18
VOI3 14
AVO1 12
AVO2 10
AVO3 8

SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen. Koira, joka on saanut
kalenterivuoden aikana valionarvon. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Mikäli useampi koira on saavuttanut valionarvon, ratkaisee kolmen ERIVOI- luokan
ykköstuloksien summa ja korkeimman pistemäärä saavuttanut koira saa
kiertopalkinnon haltuunsa vuodeksi. Jos kahdella tai useammalla koiralla
yhteenlaskettu pistemäärä on sama, ratkaisee arpa kiertopalkinnon saajan.
Kiertopalkinnon saaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
vuosiluvun, jolloin valionarvo on saatu ja yhteispistemäärä kolmesta (3) ERIVOI6
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tuloksesta. Yhdistys kaiverruttaa myös muiden samana vuonna valionarvon
saavuttaneiden nimet palkintoon.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes siinä on kuuden (6) valion nimet. Sen jälkeen
palkinto jää yhdistyksen haltuun, mikäli yhdistyksellä on yhteistilat. Muuten
kiertopalkinnon saa omaksi parhaimman pistemäärän saavuttanut koira.
Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
IDEAN ÄITI: EILA MÄKINEN
Kiertopalkinnon lahjoittaja: SÄÄSTÖPANKKI AKTIA
KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE
1§ Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, joka on omistamansa koiran
kanssa kilpaillut tottelevaisuuskokeissa ja ilmoittanut kokeiden tulokset yhdistyksen
sihteerille vuoden loppuun mennessä.
2§ Koirille lasketaan kolmesta parhaasta tottelevaisuuskokeesta saatujen pisteiden
osamäärien summa. Vain palkintoon oikeuttavat tulokset huomioidaan.
3§ Pisteet saadaan jakamalla saman kalenterivuoden aikana saatujen koetulosten
pistemäärät ko. Luokan maksimipistemäärällä ja laskemalla osamäärät yhteen. Näin
laskien suurimman pistemäärän saanut koira voittaa palkinnon.
4§ Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu loppupistemäärä on sama,
paremmuuden ratkaisee kilpailuluokka. Voittajaluokan koira voittaa avoimenluokan
koiran jne. Jos tuloksissa on mukana usean luokan pisteitä, voittaa se, jolla on
useampi tulos korkeammasta luokasta.
5§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu, ratkaisee paremmuuden yksittäisessä
kokeessa saavutetun pistemäärän osamäärä. Näin verrataan tarvittaessa kaikki kolme
mukana olevaa koetulosta, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua suoritettaessa yksitäisen
kokeen kilpailuluokka ei enää ratkaise paremmuutta.
6§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu kolmen huomioidun tuloksen perusteella,
ratkaisee arpa parhaan toko- koiran.
7§ Kunkin vuoden voittaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
yhteispistemäärän palkinnon jalustassa olevaan laattaan. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille kaiverrettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
8§ Palkinto jaetaan Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa ja se kiertää
kymmenen (10) vuotta. Mikäli yhdistyksellä on kierron loppuessa omistuksessaan tai
hallinnassaan kiinteistö tai kerhohuone jää palkinto yhdistyksen haltuun tähän tilaan
sijoitettuna. Muutoin palkinto jää eniten kiinnityksiä omaavan haltuun. Jos heitä on
kaksi tai useampia, ratkaisee kiinnityksiin oikeuttavan pistemäärien yhteenlaskettu
summa palkinnon haltijan.
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ANN’S MINNE – KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Vaasan ja ympäristön ensimmäisen SF MVA:ksi tulleen sileäkarvaisen noutajan SF
MVA Flatts Antoinetten muistolle.
Palkinto jaetaan vuosittain Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa. Palkinnon
saa se sileäkarvainen noutaja, joka vuoden aikana on saanut parhaat tulokset
näyttelyissä, sekä Suomessa että ulkomailla ja jonka omistaja on Merenkurkun
Noutajat ry:n jäsen. Jos usea koira on saanut samat tulokset, erotetaan voittaja
seuraavilla perusteilla:
Se, jolla on eniten ROP- tuloksia
Se, joka on sijoittunut parhaiten ryhmäkilpailuissa
Se, jolla on NP- tulos
Se, joka on muotovalio
Jos voittaja ei ole vielä selvinnyt, ratkaisee arpa
Palkinto kiertää niin kauan, kunnes kansio nro 2 on täynnä. Kansio seuraa palkintoa.
Voittaja sitoutuu laittamaan kansioon koiran valokuvan ja kirjoittamaan koiran nimen,
syntymäajan ja omistajan nimen sekä vuosiluvun. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta.
Jos palkinto rikkoutuu tai vahingoittuu, ostaa palkinnon sen hetkinen haltija uuden
palkinnon. Jos Merenkurkun Noutajat ry lakkautetaan, jää palkinto sille, jonka koirilla
on eniten kiinnityksiä palkintoon. Palkintoa ei jaeta, jos jonakin vuonna ei ole yhtään
koiraa, joka täyttää vaatimukset.
Pistelaskenta
BIS 1 30 RYP1 25 ROP 21
BIS 2 29 RYP2 24 VSP 20
BIS 3-4 27 RYP3-4 22 CACIB 20
PU&PN1 18 JUN ERI 7 SERT 13
PU&PN2 17 NUO ERI 7
PU&PN3 16 AVO ERI 7
PU&PN4 15 KÄY ERI 7
VAL ERI 7
BIS VET 15 VET ERI 7
Palkinnon on lahjoittanut: Viggens Kennel, om. Berit Ek
VUODEN LUOKANVAIHTAJA (MEJÄ)
Kiertopalkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuoden parhaalle MEJÄ –
kokeen luokanvaihtajalle aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen MEJÄ –
toimikunnan tehtävänä on selvittää kiertopalkinnon saaja seuraavin ehdoin:
Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen. Kilpailuun osallistutaan sinä vuonna,
jolloin koira saavuttaa toisen AVO 1 – tuloksen.
8
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Parasta koiraa etsitään laskemalla luokanvaihtoon oikeuttavien AVO1 - tulosten
pisteet yhteen. AVO 1 – tulosten ei tarvitse olla samalta vuodelta. Eniten
yhteispisteitä keränneen koiran omistaja saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos eroa ei
synny valitaan voittajaksi näistä koirista se, jolla on paras tulos (pisteet) yhdestä
AVO- kokeesta. Jos ei voittaja ole vieläkään selvinnyt, käytetään näiden koirien
kesken arvontaa. Jos jonain vuonna ei ole yhtään luokanvaihtajaa, säilytetään
kiertopalkintoa yhdistyksen tiloissa. Palkinto kiertää kymmenen vuotta, jonka jälkeen
se jää yhdistyksen haltuun.
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
Kiertopalkinto, lahjoittanut Maarit Piipponen
Kaikki AVO- tai / ja VOI - luokan kokeissa saadut pisteet lasketaan yhteen. Eniten
pisteitä kerännyt parivaljakko saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos usealla
parivaljakolla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa. Koiran omistajan ja ohjaajan on
oltava yhdistyksen jäsen sekä koiran noutaja. Ohjaajan ja koiran tulee olla sama
parivaljakko kaikissa kokeissa, joiden pisteet lasketaan yhteen. Kiertopalkinnon saa
omakseen, kun sama parivaljakko saa sen kolme kertaa. Kopiot kokeiden tuloksista
tulee lähettää ennen vuosikokousta MEJÄ- toimikunnalle, joka laskee pisteet yhteen
ja nimeää VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKON.
Pokaalin teksti / esimerkki:
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
2000 Knn. Castleheath´s Frederika (Ellu) synt 14.7.95
Omistaja/ohjaaja Maarit Piipponen, Koivulahti
Kasvattaja Hilkka Linnakangas
YHDISTYKSEN MEJÄ - mestaruuskokeen kiertopalkinnon säännöt
Mestaruudesta kilpaillaan MEJÄ- toimikunnan ennalta määräämän yhdistyksen
mestaruuskokeen VOI- luokassa. Tähän kokeeseen voi osallistua yhdistyksen
ulkopuolisiakin koiria, mutta kiertopalkinnosta kilpailee vain yhdistyksen jäsenen
omistama koira.
Kertopalkinnon saa vuodeksi kerrallaan haltuunsa yhdistyksen jäsen, jonka omistama
koira saa kyseisestä kokeesta parhaimman tuloksen. Jos useampi koira saa samat
pisteet, valitsee kokeen ylituomari yhdistyksen MEJÄ- mestarin.
Ellei jonakin vuonna järjestetä koetta ollenkaan tai ei tule yhtään VOI - tulosta,
säilytetään kiertopalkintoa tällöin yhdistyksen kerhohuoneella. Kiertopalkinon saa
omakseen, kun sama jäsen saa sen toistamiseen.
Lahjoittaja: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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MEJÄ - kiertopalkinto
Jaetaan metsästyskoirien jäljestämiskokeiden voittaja (VOI) - luokan parhaiten
menestyneelle noutajalle alla olevien sääntöjen mukaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Koiran kolmen (3) parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan
huomioidaan 4 ja 5 parhaan kokeen tulos, sekä SM- ja PM - kokeessa saavutetut
tulokset muita arvokkaimmiksi. Jos pistemääristä kilpailee PM - ja SM - koira, niin
SM - tulos on parempi kuin PM - tulos.
Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen palkinto jää yhdistykselle.
Voittajan tulee kaiverruttaa palkintoon vuosiluku, koiran ja omistajan nimi, sekä
toimittaa palkinto yhdistyksen sihteerille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinnon on lahjoittanut MARIN OSKAR Oy Ab kello- ja kultasepänliike.
BELLAN MALJA Sommarö Cornelian muistoksi
Lahjoittanut: Henriikka ja Antero Kontturi
Koiran viiden (5) MEJÄ-kokeen pisteiden keskiarvo avoimesta (AVO) ja/tai
voittajaluokasta (VOI). Jos useamalla koiralla on sama keskiarvo, kuudes tulos
ratkaisee. Ellei kuudetta tulosta ole, voittaja ratkaistaan arpomalla. Palkinto ei jaeta,
jos kenelläkään ei ole viittä tulosta.
Kiertopalkinto on tarkoitettu Merenkurkun Noutajien ry:n jäsenten omistamalle
noutajalle. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Palkinnon mukana kiertää kansio, johon palkinnon saaja on velvollinen laittamaan
koiransa kuvan ja muut tiedot. Palkinto kiertää (10) vuotta, jonka jälkeen se
lahjoitetaan sille, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä. Mikäli useammalla koiralla on
yhtä monta kiinnitystä, ratkaisee arpa. Palkintoa ei jaeta, jos kenelläkään ei ole viittä
tulosta.
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VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA
Merenkurkun Noutajat ry jakaa joka vuosi kiertopalkinnon, jonka tarkoituksena on
edistää kiinnostusta hyvään koiranpitoon ja näyttelyihin.
Eija Berglund, kennel Golden Member`s on lahjoittanut kiertopalkinnon, joka kiertää
kymmenen (10) vuotta. Yhdentenätoista vuotena kiertopalkinnon saa omakseen se
noutaja, joka on kerännyt eniten kiinnityksiä. Jos usealla koiralla on yhtä monta
kiinnitystä, kiertää palkinto, kunnes yksi noutaja on saavuttanut enemmän kiinnityksiä
kuin joku muu.
OIKEUS kilpailla palkinnosta on Merenkurkun Noutajat ry:n kaikilla noutajajäsenillä.
Tullakseen palkituksi koiran tulee olla saanut palkintoja virallisista näyttelyistä
Suomessa. Kolme parasta tulosta lasketaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Voittajan tulisi kaivertaa koiran nimi, omistaja ja vuosiluku pokaaliin sekä laittaa
palkinnon mukana seuraavaan albumiin koiran kuva omistajatietoineen. Palkinto tulee
toimittaa yhdistyksen sihteerille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta seuraavaa
palkitsemista varten. Jos usea koira on saavuttanut saman tuloksen vuoden aikana,
erotetaan paras seuraavasti:
1. Se koira, joka on saavuttanut Suomen muotovalion arvon.
2. Se koira, joka on palkittu eniten rotunsa parhaana (ROP ).
3. Se koira, joka on palkittu eniten näyttelyn parhaana koirana (BIS).
4. Se koira, joka on saavuttanut kansainvälisen muotovalion arvon.
5. Jos parasta koiraa ei vielä ole voitu erottaa, se arvotaan.
Pisteet lasketaan seuraavasti:
Kansainväliset, kaikkien rotujen ja rotujärjestöjen järjestämät erikoisnäyttelyt:
Näyttelyn paras BIS 32 p
BIS-2 31 p
BIS-3,BIS-4 30 p
RYP-1 27 p
RYP-2 26 p
RYP-3,RYP-4 24 p
ROP 22 p
VSP,CACIB 20 p
Vara CACIB 15 p
Muut ryhmänäyttelyt:
Näyttelyn paras BIS 30 p
BIS-2 29 p
BIS-3,BIS-4 28 p
RYP-1 25 p
RYP-2 24 p
RYP-3,RYP-4 22 p
ROP 20 p
VSP 18 p

Paras uros/narttu
PU-1/PN-1 15 p
PU-2/PN-2 14 p
PU-3/PN-3 13 p
PU-4/PN-4 12 p
SERT 10 p
Vara SERT 8 p

ROP-veteraani 10 p
Jun ERI 1 5 p
Nuo ERI 1 5 p
Avo ERI 1 5 p
Käy ERI 1 5 p
Val ERI 1 5 p
Vet ERI 1 5 p

Paras uros/narttu
PU-1/PN-1 13 p
PU-2/PN-2 12 p
PU-3/PN-3 11 p
PU-4/PN-4 10 p
SERT 9 p
Vara SERT 7 p

ROP-veteraani 9 p
Jun ERI 1 4 p
Nuo ERI 1 4 p
Avo ERI 1 4 p
Käy ERI 1 4 p
Val ERI 1 4 p
Vet ERI 1 4 p
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Nome kiertopalkintosäänöt
Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Merenkurkun noutajien jäsen. Koiran tulee
olla rodultaan noutaja.
Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset
osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle.
Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen
vuosikokouksessa. Näitä sääntöjä voi muuttaa merenkurkun noutajien hallitus.
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon neljä parasta tulosta noutajien
metsästyskokeesta. Yksi tulos voi olla working testistä. Mikäli useampi kuin yksi
koira saavuttaa saman pistemäärän, lasketaan mukaan viides tulos jne. Mikäli eroa ei
vieläkään saada, ratkaisee pienempi starttien kokonaismäärä. Myös ulkomailla
saavutetut tulokset huomioidaan kahdesta kokeesta joista toinen voi olla working
testistä.

Nome B 1. palkinto 2. palkinto 3.palkinto
ALO
5
3
2
AVO
8
6
5
VOI
12
10
8
Noutajamestaruus 1 sija 15p toinen sija 13p kolmas sija 11p neljäs sija 10p
Nome
A Sert.
1. palkinto
2. palkinto
3. palkinto
15p
12p
10p
8p
KV-Nome Cacit
Excellent
Very good
Good
15p
13p
11p
10p
Noutajien working test
1. palkinto
2. palkinto 3. palkinto
ALO
4p
2p
1p
AVO
7p
5p
4p
VOI
10p
8p
7p
Noutajien käytännön metsästyskoe 12 pistettä.
Piirinmestaruus: 3 pistettä lisätään kokeessa saavutettuun pistemääräänn.
Koiran saavuttaessa Käyttövalion tittelin (3xVOI 1+näy H vähintään, sekä noutajien
käytännön koe) 5 pistettä sinä vuonna.
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NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA
Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna osallistunut noutajien NomeB metsästyskokeeseen AVO luokassa ja on siellä parhaiten menestynyt.
Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan kaksi (2) parasta AVO kokeen tulosta.
Mikäli koirilla on tasatuloksia, ratkaisevat koiran mahdolliset kilpailuvuodet AVO
luokassa sekä osallistumisien määrä kokeisiin sen kalenterivuoden aikana AVO
luokassa. Tämän jälkeen jos tulokset ovat vielä tasan, niin arpa ratkaisee palkinnon
saajan.
Palkintoa anottaessa ilmoitetaan kaikki kauden AVO- tulokset.
Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä
vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia
kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun
Palkinnon on lahjoittanut Janne Fagerholm.

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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Merenkurkun Noutajat ry:n
Kvarkens Retrievers rf.

Pöytäkirja
Syyskokous 27.11.2012

Paikka: ABC pienempi kabinetti
Läsnä: yhdistyksen 21 jäsentä (liite 1)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sonja Lahdenranta-Husu.
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Henriikka Kontturi.
4. Todetaan kokouksen laillisuus
Kokouskutsu on julkaistu Pohjalaisessa ja Vasabladetissa 15.11.2012. Kutsu
on ollut jäsenillä tiedossa 10 päivää ennen kokousta. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Hautala ja Janne Hautala.
7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Minna Hautala ja Janne Hautala.
8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle (liitteet 2 ja 3) 2013 sekä
määrätään liittymismaksu ja jäsenmaksu vuodelle 2013.
Toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmaksuksi
vuodelle 2013 päätettiin pitää ennallaan eli MKN ja SNJ 26 euroa,
MKN/vuosi 12 euroa, perhejäsen ja liittymismaksu 3,5 euroa, MKN ja SNJ
perhejäsen 4,5 euroa. Mikäli SNJ korottaa omaa jäsenmaksuaan, niin tämä
huomioidaan.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 esitettiin: Tuija Kurhela
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Tuija Kurhela
10. Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle 12 §:ää noudattaen
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Erovuorossa olivat Anne Sid-Koskela ja Raija Skjäl. Ehdotettiin Anne SidKoskela ja Raija Skjäl. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anne SidKoskela ja Raija Skjäl.
11. Valitaan kaksi varajäsentä hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi
Varajäseniksi hallitukseen valittiin vuodelle 2013 Jyrki Vainio ja Henriikka
Kontturi.
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Pullola ja Barbro Fagerholm.
Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Minna Hautala ja Raija Rantala
13. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä
muiden toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä.
Seuraavat toimikunnat ja puheenjohtajat valittiin:
TOKO-toimikunta: ei ehdokasta
MEJÄ-toimikunta: puheenjohtaja Pia Lagus
NOME-toimikunta: puheenjohtaja Barbro Fagerholm
NÄYTTELY-toimikunta: puheenjohtaja Riitta Lehtinen
14. Valitaan yhdistyksen edustaja Vaasan Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin.
Yhdistyksen edustajiksi valittiin Janne Fagerholm ja varalle Barbro
Fagerholm.
15. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloittee
Yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen perustajajäsenien, jotka edelleenkin ovat
yhdistyksen jäseniä kutsumista kunniajäseniksi. Hallituksen esitys kunniajäsenistä:
Mervi Skog nyk. Kurunsaari, Markku Mäenpää, Torsten Lerstrand, Berit Ek,
Eivor Sellberg, Gun Berg, Mikael Lattu, Raija Rantala ja Tapio Korhonen.
Yhdistyksen kunniajäseniksi päätettiin kutsua Mervi Skog nyk. Kurunsaari,
Markku Mäenpää, Torsten Lerstrand, Berit Ek, Eivor Sellberg, Gun Berg,
Mikael Lattu, Raija Rantala ja Tapio Korhonen.
16. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi
(1) kuukausi ennen kokousta
Tällaisia asioita ei ollut.
17. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n
määräykset Tällaisia asioita ei ollut.
18. Päätetään kokous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.2
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Vuonna 1994 Merenkurkun Noutajat järjesti SM-Nomen
Raippaluodossa.
lbn Krouvarin Ulpukka – Hannu Vepsäläinen SM1
lbn Guns Choice Liquorice Lace – Carola Selenius SM2
knn Siiki´s Roswitha – Raimo Huhtiniemi SM3
Heli Hietala oli säästänyt lehtileikkeet ja saimme tämän lehteen kaikille.

Pohjalainen maanantaina 19. syyskuuta 1994
Raija Vesala, Raippaluoto

Noutajien SM-koe Raippaluodossa
Kasperi ei arastellut hyistä merivettä
Vilkeri Kasperi, tutuille pelkkä Kasperi, ei arastellut hyistä merivettä tai
vaikeakulkuista maastoa Raippaluodon Haggisgrundissa sunnuntaina. Laukauksen
kuultuaan se syöksyi nuolena kaislikon läpi veteen ja nouti sinne heitetyn linnun
omistajalleen
Kimmo
Kaakkomäelle.
Sitkeästi se
jaksoi myös
haeskella
maastoon
piilotetut saaliit.
Sileäkarvainen
noutajauros
edustaa lajinsa
valioita. Se
sijoittui
viikonvaihteessa
Merenkurkun
Noutajien
järjestämässä
SM-kokeessa
kunniakkaasti
neljänneksi. SMkokeeseen oli
kelpuutettu
kaikkiaan 24
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koiraa ympäri Suomen pidetyistä alkukarsinnoista.
Suomen Noutajakoirajärjestön toiminnanjohtaja Matti Räsänen vahvistaa, että hyvin
koulutettu noutaja on metsästäjän paras ystävä. Huippuyksilöt antavat kaikkensa
saalista hakiessaan. Hänen mukaansa noutajat ovat synnynnäisiä metsästyskoiria,
vaikka ne useimmiten otetaankin kotikoiriksi. – Noutajien luonne on hyvä, mutta ne
eivät silti ole mitään helppoja koiria. Ne sopivat toki kotikoiraksi, koska kaikki
noutajat tulevat hyvin toimen lasten kanssa eivätkä ne ole aggressiivisia. Noutajien
psyyke on vahva, joten pienet koulutusvirheet eivät pysty pilaamaan koiraa.
Räsäsen mukaan noutajat ovat äärettömän tarmokkaita, joten koiralle on annettava
tarpeeksi tekemistä. – Jollei koiraa käytetä metsällä, kannattaa osallistua esimerkiksi
tottelevaisuuskoulutukseen. Noutajien heikkouksia ovat lonkkaviat ja perinnälliset
silmäsairaudet, joita yritetään jalostuksella karsia. Noutajia on kaikkiaan kuutta eri
rotua, joista kultainen noutaja ja labradorinnoutaja ovat suosituimmat. - Noutajia
rekisteröidään noin 4000 koiran vuosivauhtia. Kaikkiaan Suomessa on yli 30 000
rekisteröityä noutajaa.
Noutajan hankkimista harkitsevalle Räsänen vinkkaa pari perusasiaa. – Aluksi
kannattaa tarkistaa, että koiran vanhemmat ja pentu itse ovat terveitä. Ennen
ostopäätöstä on syytä miettiä, onko itsellä tarpeeksi aikaa olla koiran kanssa. Etenkin
ensimmäisen puolentoista vuoden aikana koira vaatii paljon huomiota. Kuusi vuotta
toiminut Merenkurkun Noutajat ry sai kunnian järjestää SM-tason kisat nyt ensimäistä
kertaa. Yhtään pohjalaista edustajaa ei Raippaluodossa nähty. Lauantain aikana
karsittiin kahdeksan parasta noutajaa sunnuntain semifinaaliin ja finaaliin selviytyi
neljä parasta.
Tämän vuoden ykkönen oli joutsenolaisen Hannu Vepsäläisen omistama
labradorinnoutaja Tupla-Pummin Ulpukka. Kakkoseksi sijoittui Gun´s Choise
Liqourice Lace, jonka omistaa Carola Selenius Lemlandista ja kolmanneksi
hirvensalmelaisen Raimo Huhtiniemen omistama Siiki´s Roswitha.
Merenkurkun Noutajien puheenjohtaja Matti Aspholm selvitti, että finaalissa
punnittiin koirien tehokkuus ja ohjattavuus. – Huippuyksilö jaksaa tehdä työtä sen
eteen, että maastoon piilotettu saalis löytyy. Lisäksi hyvä koira seuraa
metsästystilannetta ja katso mihin saalis putoa.
SM-kokeen tuomareina toimivat Erik Björne ja Sven Göran Nilsson Ruotsista.
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Vasablandet Tisdagen den 20 September 1994
Tore Snickars, Replot

Chip är nästan bäst i landet
Carola Selenius från Lemland på Åland har den nästbästä jaktretrievern i landet.
Det är en treårig labradortik som lystrar till namnet Chip. Chip fick en silvermedalj då
FM för retrievrar avgjorde i Replot under veckoslut.
Redan i fjol blev hon
finländsk jaktchampion.
Tidigare i somras fick
hon motsvarande
utmärkelse i Sverige.
Efter tävälingen i
Haggisgrund i Replot
väntar nu en tävling i
Norge. Lyckar vi bra där
blir hon hordisk
champion. Hemma på
Åland anväder Carola
Selenius sin FMmedaljör för att hjälpa
jägare. Chip är en
utmärkt aportör vid
sjöfåglejakt.
En liten matbit är hon allt
värd, labradortiken Chip,
efter att ha tagit
silvermedaljen i jakt för
retrievrar i Replot på
söndagen. Mate Carola
Selenius delar gärna med sig av matsäcken.
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Yhdistyksen koekalenteri / Föreningens provkalender
Viltspår 9.5 (kvällsprov) Korsholm , 8 hundar AVO och VOI
anmäl pia.lagus@netti.fi, Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 65630 Kvevlax. Tfn. 0442591102 Anmälningstid 4.3 - 29.4 Föreningens medlemmar har förtur. Överdomare
Kristian Erkkilä.
100/40,Mejäkoe 9.5 (iltakoe) Mustasaari 8 koiraa AVO ja VOI
Ilm.ja tied. pia.lagus@netti.fi, Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 65630 Kvevlax. Puh. 0442591102 Ilm.aika 4.3 - 29.4. Etusija yhdistyksen jäsenille. Ylituomari Kristina
Erkkilä.
100/40,-

Noutajien B-metsästyskoe
18.5.2013 Närpiö, ALO, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. Vesa Hietikko, ilm.
8.4.2013.-29.4. Fagerholm Barbro, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, 0407331488,
nomekoe@gmail.com. Osm. 40,00€ FI31 4958 1020 1006 75. Raj.osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä.
18.-19.5.2013 Närpiö, VOI, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. Ossi Kähärä, ilm.
8.4.2013.-29.4. Fagerholm Barbro, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, 0407331488,
nomekoe@gmail.com. Osm. 40,00€ FI31 4958 1020 1006 75. Raj.osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä
19.5.2013 Närpiö, AVO, järj. Merenkurkun noutajat r.y., ylit. Vesa Hietikko, ilm.
8.4.2013.-29.4. Fagerholm Barbro, Louhenkatu 12, 65230 Vaasa, 0407331488,
nomekoe@gmail.com. Osm. 40,00€ FI31 4958 1020 1006 75. Raj. osanotto Etusija
järjestävän yhdistyksen jäsenillä, Koiramäärää koskeva rajoitus.
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Hei kaikki jäsenet
Järjestämme yhdessä muiden yhdistyksien kanssa ison näyttelyn
Botnia hallissa 13-14.4.2013.
Tarvitsemme monta vapaaehtoista työntekijää lauantaille sekä
sunnuntaille. Mitä enemmän meitä on, sen parempi kaikille.
Hej på er alla medlemmar.
Vi ordnar med andra föreningar den stora utställningen i
Botnia Hallen 13-14.4.2013.
Vi behöver många frivilliga arbetare till lördagen samt söndagen.
Desto fler vi är desto bättre för oss alla.
Ilmoittauduthan ajoissa, viimeistään 17.3.2013.
Kerro samalla minä päivinä pääset töihin, aamupäivällä tai
iltapäivällä. Jaan vuorot sen mukaan.
Anmäl dig i tid, senast 17.3.2013.
Meddela på samma gång vilka dagar som passar dig, förmiddag
eller eftermiddag. Jag delar ut turerna enligt dem.
lehtinenriitta@gmail.com
Mikäli haluat lisätietoja, otathan yhteyttä Riitta Lehtinen 040 841 5589.
mer
information per telefon: Riitta Lehtinen 040 841 5589.
ANSÖKANFör
OM
VANDRINGSPRISER:
Ansökan för vandringspris
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Ansökan om vandringspris
Skriv tydligt vilket vandringspris som ansöks och sänd hundens resultat till respektive
adresser senast 28.2.2013. Alla regler är inte översatta till svenska, se reglerna för
Beritin Malja, Årets utställningsretriver (Vuoden näyttelynoutaja) och Regler för
vandringspriset I jakt (NOME-kiertopalkinto) på finska.
BERITIN MALJA
resultaten skickas till henriikka.kontturi@gmail.com
Lydnad
resultaten skickas till henriikka.kontturi@gmail.com
REGLER FÖR VANDRINGSPRISET TILL FINSK LYDNADS CHAMPION
VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADSPROVHUND
Utställning
resultaten skickas till nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com
VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA
REGLER TILL ANN’S MINNE VANDRINGSPRISET
Viltspår
resultaten skickas till meja@merenkurkunnoutajat.com
ÅRETS KLASSBYTARE (VILTSPÅR)
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE
Regel för vandringspriset FÖRENINGENS VILTSPÅRPROVMÄSTERSKAP
REGLER FÖR VANDRINGSPRIS I VILTSPÅRSPROV
BELLAS POKAL Till minne av Sommarö Cornelia
Jakt
resultaten skickas till nomekoe@gmail.com
Nome kiertopalkinto
JAKT, ÅRETS ÖPPEN KLASS HUND
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REGLER FÖR VANDRINGSPRISET TILL FINSK LYDNADS CHAMPION
Vandringspriset tilldelas medlem i Kvarkens Retrievers rf. Tilldelas hund som under
kalenderåret blivit SF LCH. Priset utdelas på föreningens årsmöte.
Om flera hundar erhållit lydnads championat, avgör de sammanräknade poängen från
tre (3) 1-pris i ERIVOI- klass. Den hund som uppnår högsta poängantal erhåller
vandringspriset för ett år. Då två eller flera hundars uppnår samma poäng även då,
avgörs segraren genom lottning.
Den som erhåller vandringspriset förbinder sig att gravera in ägarens och hundens
namn, samt årtal när championatet erhållits, samt sammanräknade poängantal från tre
(3) ERIVOI resultat. Föreningen låter gravera in namnen på övriga hundar som
erhållit championat samma år.
Priset vandrar ända tills sex (6) lydnads champions erhållit priset. Därefter lämnar
priset i föreningens ägo, förutsatt att klubben har ett klubbrum, i annat fall tillfaller
priset den hund som har högsta poängantal.
Priset bör returnera till föreningens sekreterare två (2) veckor före föreningens
årsmöte.
VANDRINGSPRISETS INSTIFTARE: EILA MÄKINEN
Vandringspriset sänkt av SPARBANK AKTIA
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VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADSPROVHUND
1§ Priset erhåller medlem i Kvarkens retrievers fr, som har tävlat med egen hund i
lydnadsprov och anmält resultaten åt föreningens sekreterare vid utgången av året.
2§ Av hundarna sammanräknas de tre bästa lydnadsprovens delpoängsummor. Endast
resultat som berättigar till pris tas i beaktande.
3§ Poängen fås genom att dela de poängantal som respektive klass maximipoäng ger
och räckna samman delpoängen av de resultat som uppnåtts under kalenderåret. På
detta sätt kan den hund som erhållit den största poängsumman vinna priset.
4§ Ifall två eller flera hundar uppnår samma ihopräknade slutpoäng, avgör
rävlinsklassen ordningsföljden. Segrarklasshundar vinner över öppenklasshundar osv.
Ifall resultaten innehåller flera klassers poäng, vinner den som har flera resultat ur
högre tävlingsklasser.
5§ Ifall ett avgörande ännu ej uppnåtts, avgör uppnådd delpoängsumma i enskilda
prov rangordningen. På detta sätt jämförs vid behov alla tre medräcknade
provresultaten tills ett avgörande nås. Vid jämförelse av enskilda provs
tävlingsklasser avgör de inte längre rangordningen.
6§ Ifall avgörande inte ännu heller uppnåtts efter tre beaktade resultat, avgör lotten
vinnande lydnadsprovhund.
7§ Varje årsvinnare är skyldig att gravera det egna namnet och hunden namn samt
totalpoängsumman i plattan på prisets fot. Priset återlämnas till föreningens
sekreterare graverad, senast två (2) veckor före föreningens årsmöte.
8§ Priset utdelas på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte och det vandrar i tio (10) år.
Ifall föreningen efter vandringens slut har i ägo eller besittning fastighet eller ett
klubbrum förblir priset föreningens ägo placerad i detta utrymme. i annat fall lämnar
priset hos den som erhållit flest inteckningar i detta. Ifall de är två eller flera avgör
den sammanräknade summan av poäng inteckningarna för erhållandet av
vandringspriset.
REGLER TILL ANN’S MINNE VANDRINGSPRISET
Till minne av Vasa med omnejds första SF UCH av Flat Coated Retriever, SF UCH
Flatts Antoinette.
Priset utdelas årligen på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte. Priset tillfaller den Flat
Coated som under året uppnått bästa resultat på utställningar i Finland och utomlands,
och vars ägare är Kvarkens Retrievers rf:s medlem. Om flera hundar uppnått samma
resultat skall de skiljas åt genom:
Den som har flesta BIR titlar
Den som placerat sig bäst i grupptävlingarna
Den som har en BIS titel
Den som är utställnings champion
Om hundarna inte ännu har kunnat skiljas åt, skiljs dom åt genom lottning.
Priset blir vandrande tills album nummer 2 blir fullt, vilket följer med priset där
vinnaren förbinder sig att sätta in ett foto av hunden, skriva in hundens namn, när den
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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är född och ägarens namn samt årtal, samt att returnera priset till föreningens
sekreterare senast två veckor före näst kommande årsmöte.
Ifall att priset går sönder eller blir förstört, köper den som har priset när det händer, ett
nytt pris.
Om det skulle hända att Kvarkens Retrievers rf upplöses, tillfaller priset den ägare,
vars hundar har de flesta intäckningarna i priset. Ifall att det under året inte finns
någon hund som uppfyller kraven delas priset inte ut.
Poängräkningen:
BIS1 30 BIG1 25 BIR 21
BIS2 29 BIG 2 24 BIM 20
BIS3-4 27 BIG 3-4 22 CACIB 20
BH&BT1 18 JUNKL UTM 7 CERT 13
BH&BT2 17 UKL UTM 7
BH&BT3 16 ÖKL UTM 7
BH&BT4 15 BRKL UTM 7
CHKL UTM 7
BIS veteran 15 VETKL UTM 7
Priset skänkt av: Viggens Kennel, äg. Berit Ek

ÅRETS KLASSBYTARE (VILTSPÅR)
Vandringspriset delas ut på föreningens årsmöte till årets bästa klassbyte i viltspår,
alltid för ett år i sänder. Föreningens viltspårkommittées uppgift är att avgöra, vem
som erhåller vandringspriset. Enligt följande regler.
Hundens ägare skall vara föreningens medlem.
I tävlingen deltar men det är, när andra ÖKL 1 erhålls.
Den bästa hunden finner man genom att räkna samman poängen av de ÖKL 1 resultat, som klassbytes rätten givit. ÖKL 1 resultatet behöver inte vara från samma
år. Den hundägare som samlat den högsta poängsumman får vandringspriset.
Ifall åtskillnad inte sker, väljas som vinnare av de hundar, den som erhållit det bästa
resultatet (poäng) av ett ÖKL - prov.
Ifall en vinnare ännu inte framkommit, sker det lottdragning mellan dessa hundar.
Ifall det något år inte finns någon klassbytare förvaras priset i föreningens utrymme.
Priset vandrar i tio år, varefter det förblir i föreningens ägo.
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ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE
Vandringspokal, donerad av Maarit Piipponen
Vandringspokalen för ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE utdelas på
föreningens årsmöte. Poängen för alla AVO- och/eller VOI- resultat räknas ihop.
Ekipaget som fått mest poäng får vandringspokalen. Ifall flera ekipage har samma
poängresultat utses vinnaren genom lottdragning. Hundens ägare och förare bör vara
föreningen medlem och hunden bör vara en retriever. Förare och hund bör vara
samma ekipage i alla prov, vilkas poäng räknas ihop. Vandringspokalen förblir egen,
när samma ekipage erhållit den tre gånger, Kopior av provresultaten bör sändas till
viltspårkommittén innan årsmötet, varefter kommittén räknar ihop poängen och utser
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE.
Pokalens text/t.ex.
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE
2000 Grh Castleheath´s Frederika (Ellu) född 14.7.95
Ägare/förare Maarit Piipponen, Kvevlax
Uppförare Hilkka Linnakangas

Regel för vandringspriset FÖRENINGENS VILTSPÅRPROVMÄSTERSKAP
Om föreningsmästerskapet tävlas det i segrarklass, vilket viltspårkommittéen har
förutbestämt. i detta prov kan delta utomstående hundar, men om vandringspriset
tävlar endast hundar ägda av föreningsmedlemmar.
Vandringspriset erhålls för ett år i gången av en medlem, som äger en hund som i
ifrågavarande prov erhållit det bästa resultatet. Ifall flera hundar erhåller samma
poäng, väljer provets överdomare föreningens Viltspårmästare.
Ifall det något år inte anordnas prov alls eller det inte kommer något resultat i
segrarklass, förvaras vandringspriset i föreningens klubbrum. Vandringspriset erhålls
för alltid, när samma medlem får det för andra gången.
Donator: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening
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REGLER FÖR VANDRINGSPRIS I VILTSPÅRSPROV
Vandringspriset delas ut till den retriever som tävlar i segrarklass på viltspårprov för
jakthundar och erhållit det bästa resultatet enligt nedanstående regler. Priset delas ut
på föreningens årsmöte.
Hundens tre (3) bästa resultat räknas tillsammans. När två (2) hundar fått samma
poäng beaktas 4 och 5:te bästa resultaten, samt FM och DM erhållna resultat som
värdefullare än andra. Om FM och DM hund tävlar om poängen är FM resultat
värdefullare.
Priset vandrar i tio (10) år varefter det lämnar i föreningens ägo.
Vinnaren förbinder sig att gravera årtal, hundens och ägarens namn på priset, samt att
leverera priset till föreningens sekreterare minst två (2) veckor före årsmötet.
Vandringspriset har skänkts av MARIN OSKAR Oy Ab ur- och guldsmedsaffär
BELLAS POKAL Till minne av Sommarö Cornelia
Donerats av: Henriikka ja Antero Kontturi
Medeltalet av hundens fem (5) bästa resultat i öppen (AVO) och/eller i segrarklass
(VOI). Ifall flera hundar har samma medeltal, så avgör det sjätte resultatet. Om ingen
har ett sjätte resultat, så avgörs vinnaren genom lottdragning.Om ingen har fem
resultat så tilldelas inte priset.
Vandringspriset är ämnat för retrievrar vars ägare ärmedlemmar i Kvarkens
Retrievers r.f. Priset tilldelas på föreningens årsmöte för ett år i gången. Med priset
följer ett album, dit varje priserhållare förbinder sig att sätta in ett foto på sin hund
samt övriga uppgifter. Priset vandrar i tio (10) år, vartefter det tillfaller den ägare, vars
hund har haft intäckningar. Ifall flera hundar har lika många intäckningar så avgörs
detta benom lottdragning. Om ingen har fem resultat så tilldelas inte priset.
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JAKT, ÅRETS ÖPPEN KLASS HUND
Priset ges till den retrievern som det året har deltagit i retrieverns Nome-B jaktprov i
Öppen klass och har där bäst klarat sig.
Då resultaten räknas beaktas de två (2) bästa Öppen klass resultat. Ifall hundarna har
samma uppnådda resultat tas I beaktan hundens möjliga tävlingsår I Öppen klass och
mängden av starter I Öppenklass det gångna tävlingsåret.
Ifall ingen skillnad finns I resultaten avgör lotten vem som får priset.
Vid ansökningen av priset skall alla resultat från Öppen klass meddelas från det
gångna tävlingsåret.
Vinnaren förbinder sig att gravera in hundens namn, ägare samt årtal och returnera
priset till föreningens sekreterare två(2) veckor före föreningens årsmöte.
Priset vandrar så länge tills det inte ryms flera graveringar på prisets fot, varefter den
lämnar I föreningens ägo.
Priset har skänkts av Janne Fagerholm

Onnittelut yhdistyksen uudelle käyttövaliolle!
Grattis till föreningens nya jaktchampion!

FI KVA Middleton Breese of Windstar "Brisse"
Omistajat: Janne ja Barbro Fagerholm
Nome-B VOI1:
19.9.2010 Närpiö, tuomari
Tuominen Jyry
4.8.2012 Haapajärvi,
tuomari Åman Pentti
11.8.2012 Närpiö, tuomari
Uusimäki Pekka
NKM1:
21.9.2012 Siuntio, tuomari
Antti Nurmi
Näyttely:
5.5.2007 Vähäkyrö NUO-H, tuomari Nummijärvi Esko
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IN MEMORIAM

LOTTA – Strongline’s Chip Chap ELLA – Strongline’s Alias
11.3.2009 – 5.12.2012

14.9.2005 – 5.5.2012

Koskaan ei tiedä onko aikaa paljon vai vähän,
yht'äkkiä huomaa se päättyikin tähän.
On paikkasi tyhjä ja korvaamaton,
ja kaipuu suuri, sanaton.
Ellaa ja Lotta suunnattomasti kaivaten
Marjo, Timo, Heidi, Toni sekä Mia
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TOKO-toimikunta tiedottaa:
Lisätietoja saa hallitukselta osoitteella puheenjohtaja@merenkurkunnoutajat.com

Lydnads kommittèn informerar:
Mer information av styrelsen puheenjohtaja@merenkurkunnoutajat.com
TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén
Puheenjohtaja
toko@merenkurkunnoutajat.com

NOME-toimikunta tiedottaa:
Tervehdys kaikille ja hyvää alkanutta vuotta 2013.
Aluksi haluan kiittää Jyrkiä, joka luotsannut nome toimikuntaa useita vuosia ja joka
meidän onneksi on luvannut olla apuna, jos tarve vaatii. Itse Toimikunta jatkaa lähes
entisellään mutta olemme saaneet neljä uutta jäsentä, kiitos heille. Uusia ajatuksia ja
ideoita tarvitaan aina.
Kevään aikana tulemme järjestämään harjoituksia, taipumuskoekurssin, WT-kurssin
sekä Nome-B kokeen.
Seuratkaa netissä yhdistyksen toimintakalenteria sekä tiedotteita, jotka päivitetään
keskustelupalstalle sekä MKN Facebook- ryhmään.
Nome-B kokeet järjestetään toukokuussa sekä elokuussa. Kokeisiin tarvitaan
työntekijöitä, joten rohkeasti mukaan ilmoittautumalla vaikka heti.
Voin varmuudella todeta, että työntekijänä kokeessa oppii paljon asioita ja näkee
varmasti enemmän kuin yleisönä ollessa. Ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, tehtävät
jaetaan osaamisen mukaan.
Tulevalla kaudella otan mielellään vastaan jäsenien Nome tuloksia, jotka julkaistaan
nettisivuilla sekä info-lehdessä.
Kiertopalkintojen haku on myös käynnissä, joten viime vuoden tuloksia kannattaa
laittaa tulemaan.
Haluaisimme myös toimikunnassa kuulla jäsenistön toiveita joten niitä voi myös
lähettää.
Toivotan kaikille hyviä treenihetkiä ja menestystä tulevalle koekaudelle.
Jäsenistölle myydään pieniä määriä lintuja harjoituksia varten siinä määrin kun niitä
riittää. Lintuja voi kysellä toimikunnan puheenjohtajalta.
Terveisin
Barbro
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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JAKT-kommittén informerar:
Hej och ett gott nytt år åt alla.
Först vill jag tacka Jyrki som dragit jakt kommittén i flera år och tur för oss har han
lovat hjälpa till ifall det behövs. Själva kommittén fortsätter med nästan samma grupp
men vi har fått med oss fyra nya, Tack till dem. Nya tankar och idéer behövs alltid.
Vi kommer att ordna under våren tärningar, anlagsprovskurs, WT-kurs och jaktprov.
Följ med verksamhetskalendern på föreningens web sidor, information uppdateras
också på föringens diskussions forum och på Facebook.
Jaktproven ordnas i maj och augusti. Vi behöver folk att jobba på proven, anmäla dig
gärna fast genast. Jag kan med säkerhet säga att man ser provet helt på ett annat sätt
än när man är i publiken. Det behövs inge tidigare erfarenhet.
Jag tar gärna emot resultat från kommande provsäsong, resultaten publiceras på
föreningens web-sidor och i info tidningen.
Ansökan om vandringsprisen är också igång, så skicka gärna resultat.
Vi i jaktkommittén skulle gärna höra vad medlemmarna har för önskningar så skicka
gärna sådana.
Jag önskar alla fina träningsstunder och lycka till på kommande provsäsong.
Små mängder fåglar säljs till föreningens medlemmar för egen träning. Mer
information fås av kommitténs ordförande.
Hälsningar
Barbro
Nome toimikunta / Jakt kommittén
Puheenjohtaja / Ordförande
Barbro Fagerholm
nomekoe@gmail.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Henriikka Kontturi varapuheenjohtaja
Sonja Lahdenranta-Husu
Heidi Troberg
Jyrki Vainio
Janne Fagerholm
Tuija Kurhela
Eivor Sellberg
Henriikka Kontturi
Janne Hautala
Jaana Pullola
Marjo Männistö-Kangasluoma
Pentti Ihamäki
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MEJÄ-toimikunta tiedottaa:
Mejä-kurssi
Alkeiskurssi järjestetään huhti-toukokuussa. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Mejä-koe 9.5 (iltakoe) Mustasaari 8 koiraa AVO ja VOI
Ilm.ja tied. pia.lagus@netti.fi, Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 65630 Kvevlax. Puh. 0442591102 Ilm.aika 4.3 - 29.4. Etusija yhdistyksen jäsenille. Ylituomari Kristina
Erkkilä.
100/40,-

MEJÄ kommittén informera:
Kurs
Kurs för nybörjare arrangeras i april-maj. Tidpunkten meddelas senare.
Viljtpårs prov 9.5 (kvällsprov) Korsholm , 8 hundar AVO och VOI
anmäl pia.lagus@netti.fi, Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 65630 Kvevlax. Tfn. 0442591102 Anmälningstid 4.3 - 29.4 Föreningens medlemmar har förtur. Överdomare
Kristian Erkkilä.
100/40,Mejä toimikunta / Mejä /spår kommittén
Puheenjohtaja
Pia Lagus
pia.lagus@netti.fi
meja@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Mikael Appel
Christina Furu
Peter Kronlöf
Torsten Lerstrand
Camilla Nylund
Åsa Kesti
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NÄYTTELY-toimikunta tiedottaa:
Näyttelyharjoitukset alkavat maaliskuussa, joista ilmoittelemme myöhemmin
jäsentiedotteessa sekä yhdistyksen nettisivuilla.
TALKOOPORUKKAA tarvitaan kevään kaikkienrotujen näyttelyyn 13-14.4.2013!
Ilmoita Riitalle hyvissä ajoin puh. 040 8415589

UTSTÄLLNINGS kommittén informera:
Utställnings träningarna börjar i mars och dem informerar vi mera on senare på
föreningens websidor.
Anmäl dig på talko till utställningen i Botnia hallen 13-14.4.2013.

Näyttely toimikunta / Utställnings kommittén
Puheenjohtaja
Riitta Lehtinen
lehtinenriitta@gmail.com
040 8415589
nayttelyt@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Elli Huhta
leijona99@hotmail.com
040 913 1580

Johanna Lähteinen
jossu_84@hotmail.com
044 022 0410

Pia Hilpinen
pia.hilpinen@luukku.com
044 9358857

Henriikka Kontturi
henriikka.kontturi@gmail.com
050 4126150
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Yhdistyksen Tapahtumakalenteri 2013
Föreningens kalender 2013

28.02.2013

Kiertopalkintojen
haku päättyy
Vuosikokous /
Årsmöte

ABC

18.03.2013 klo 18:30

Kansainvälinen
koiranäyttely /
Int. utställning

Botniahalli
Ilmoittaudu
talkoisiin viimeistään
xxxx mennessä

Mejä koe /
Viltspårs prov

Ilm.aika 4.3 29.4.2013
Anmälningstid 4.3 29.4.2013
Närpiö
Ilmoittautuminen /
anmälning, 8.4.2013.29.4.2013

13.-14.04.2013

09.05.2013
iltakoe / kvällsprov
18.5-19.05.2013

Nome koe /
Jakt prov

ALO
AVO
VOI

http://koekalenteri.snj.fi/

Kevät 2013
Vår 2013

Mejä-kurssi
Viltspårskurs

Seuraa yhdistyksen
nettisivuja
Föreningens web
sidor
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Tarvikemyynti / Försäljning
Tuija Kurhela 0400 933 619
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Dummy Teba
400g

7,5 €



pun / valk

9,5 €



must / valk

9,5 €



pentudami, vihreä

8,5€



Hallmark dami
noin 30 cm

12,50€



Muovidami 28 cm

5€
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Pilli / Visselpipa
Acme 211 1/2

8€

WT-talutin/ WT-koppel

11 €

Talutin / Koppel

11 €

MKN autotarra / KR:s
bildekal

2€

MKN kangasmerkki / KR:s
tygdekal

7€

INFO –TOIMIKUNTA TIEDOTTAA/ INFO-KOMMITTÉN INFORMERAR

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 15.5.2013
mennessä osoitteeseen /
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 15.5.2013 till
adressen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
tai /eller
postitse osoitteeseen:
Merenkurkun Noutajat ry.
Louhenkatu 12
65230 Vaasa
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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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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