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Paheenjohtajalta

Hei kaikki!

Nyt olette vihdoin saancct kätcenne uunituoreen infolehden, edelirscn r|trnrcron
ilmestymisestä onkin jo vicrähtänyt aikaa. Päivät pitenevät ja syksy lälrcstyy. nrikä
antaa meille mahdoll isuuden olla pidcrnpään ulkona koiriemme kanssa, lenkkcil lä ja
harjoitella loppukesän ja syksyn koitoksia vartcn. Yhdistys järjestää kesän ja syksyn
aikana omia kokeita niin Tokossa, Nonrcss kuin Mejässä. Nyt vain kaikki
h€rättelemään talkoohenkeä, niin tccnrmc kilpailurstarrnrc yhdessä mukavia ja
hienoja tapahtumia.

Yhdistys oli tänäkin \.uonna mukana järJcslän'taissii klns invil lrstl l  ko iru trl lyl tclyai
Botniahall issa ja avuksi tarvitt i in noin 20 hcnkilöai molcmpina pltivinii. Kaikki
näyttelyyn osallistuneet talkoolaiset saivat kiitokseksi vaivannäöstään llccccrirxrn.

Kesäterveisin!
Torsten

Ordfi)rande

Hej på er alla!

Nu är det igen dags {iir vår Info tidning. Det är en tid scn scnastc tidningcn kom ut. Vi
gar nu mot sol och sommar, dagama blir längrc och vi kan vara utc längrc med
hundama, motionera och träna dem inftir sommarens och höstcns prov och tävlingar.
Föreningen ordnar även i år många olika prov, både i Toko, Nomo samt Mejä. Ta nu
fram talkoandan och ställ upp och gör våra tävlingar till fina och bra tillställningar.

Vi var även i år med och ordnade den stora utställningen i Botniahallen. Där behövde
vi ca 20 personer varje dag som hjälpte till. Alla som ställde upp och jobbade {tir
föreningen fick en fleecejacka som tack.

Med trevliga sommarhälsningar!
Torsten
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Pirkan damit 2009

Tulipa oltua Pirkan dameissa ihan ilman omaa starttikoiraa, puhtaalla turistimatkalla,
sekä kannustamassa Merenkurkun joukkuetta. Pirkan Damithan on jokavuotinen
perinteikäs nuorten koirienjoukkuekisa(yläikäraja 22kk), joka tapaa kerätä suuren
joukon aloittelevia koirakoita verr)'ttelemään ennen varsinaisen koekauden alkua.
"Pirkassa" on aina mukavan leppoisa meininki ja siellä tapaa paljon vanhoja tuttuja
sekäaivan uusia lajin harrastaj ia.

Tiinä vuonna Merenkurkun noutajien joukkue koostui kolmesta Seahunter's
kemelin (Janne&Barbro Fagerholm) esikoispentueen n. 1 vuoden ikäisestä
nuorukaisesta. Kokemustahan ei tuonikäisillä ole vielä mist?iiin kisailusta,
viimesyksyn taipumuskokeisiikin olivat vielä alaikäisiä. Its€ kisassa ei pahemmin
kokemattomuus koirista paistarut, no ehkä ohjaajilla oli tukalampaa, ilmassa oli
selvästi havaittavissa vahva jåinnityksen haju, otsilla hiki helmeili, vatsaakin jollain
väiinsi ja edellisyönä oli uni ollut levotonta vä?intelehtimistii.

Ensimmäisenä oli starttaamassa Doni&Pena. Naama totisena Pena asteli hakualueen
reunaan, Tuomari kertoi, ett?i alueella on 6 damia, aikaa on 3 minuuttia noutaa niin
monta kuin ehtii.

Luvan saatua Doni lähti alueelle kun tuli hännän alla, ja nopeassa tahdissa alkoi
dameja löytlTä metsän kätköistä. 3 min. on kyllä lyhyt aika kun itse seisoo koiraa
odottamassa, mutta Doni ehti noutaa 5 kuudesta. Tuomari oli e ttäin otettu Donin
työskentelysfii, ja totesikin sihteerilleen, että juuri Uiltaista työskentelyä nähdäkseen
oli koko leikkiin mukaan lähtenyt. Ja pisteifii tuli tehtävästii sen mukaan. Seuraavaksi
starttasi Päti&Paapu. Ohjaaja viimeistelytreeneissä vannoi ottavansa hosumatta ja
rauhallisesti koko hakutehtåvain, vaikka tuo aikarajoitus hieman kiirettä pitää. No,
sinne treeneihin ne ajatukset unohtui, pientä paniikkia oli ilmassa ohjaajalla. Onncksi
koira eisiiä mitään tiennyt ja teki edelt?ijänsä tavoin tehokasta työEi ja taas tuli 5/6
damia talteen!

Heti peräåin starttivuoro Anne/Tindralla ja sama juthr, ohjaaja jzinnityksestii kankeana,
mutta koira perkaa aluetta kovalla vauhdilla, jopa liiankin laajalta alueelta, hieman
liikaa aikaa kuluu hakualueen ulkopuolella, joten ei aivaa yhtämontaa damia tule
talteen ennen ajan umpeutumista.

Markkeeraus ja ohjaustehtiivät sujuvat vaihtelevalla menestyksellä, sielä hrlee vielä
esiin koirien kokemattomuus ja nuoruus, mutta pisteit?i kasaantuu tasaiseen tahtiin
kaikil le.

Aika pitkäksi venyneen päivän päätteeksi jänniteltiin sitten palkintojen jaossa
yhteispisteitä ja sijoituksia. Nuorukaiset pädäsivätjo osittain paljonkin kokeneempien
koirien joukossa hienosti ja saa\.uttivat kunniakkaan 9 tilan l7 joukkueen joukosta!



Koko kisan voittoon ylsi tänä \uonna Golden Ringin joukkuc. jossu ilokscnrme oli
jäsenenä 2 Ziran (Duobleuse Rodel) 2007 s)'ntynyttai pentua.

Merenkurkun noutajien joukkue: Merenkurkun noutajabtlunt€rs

e Pentti Niemelä - Seahunters Domy Osmond "Doni"
r Barbro Fagerholm - Seahunters Patti Smith "Päti"
r Arne Sid-Koskela - Seahunters Suzy Quatro "Tindra"

Terv. Jlrki&Eippa

Pirkan Damit 2009

Utan hund, bara som turist och med ftir att heja på Kvarkens Retriverns lag var vi på
Pirkan Damit i år. Pirkan Damit är en årlig traditionell lagtiivling {iir unga hundar
(åldersgräns 22 mån) Tävlingen samlar ett stort gting nybörjande ekipage fiir
uppvärmning ftire själva provterminens start. I Pirkka iir det alltid en avslappnad och
trevlig atmosffir, där man träffar många gamla vänner och flera nybörjare.

Kvarkens Retrivers lag bestod i år av tre I åriga hundar från Kenneln Seahunters
(Jame & Barbro Fagerholm) första valpkull.

Hundar i denna ålder har ingen erfarenhet av tävlandet. Hundama var för unga ör
ltirra höstens anlagsprov, och deltog därftir inte i den. I själva tävlingen syntes
spänningen men inte på hundama, utan på {tirama. Med svettdroppar i pannan,
magbesvär och med nattens rastlösa sömn, kämpade {tirama med sin spänning.
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Först startade Doni & Pena. Med ett allvarligt ansikte gick Pena till sökområdets kant.
Domaren berättade att det fanns 6 dammyn på området, tid för att avhämta så många
som möjligt är 3 minuter.

Nåir Doni fått tillstånd att starta, for han iväg med en rasande fart, och i rask takt
bö{ade dammysama hämtas från skogen. Tre minuter är nog en kort tid när man själv
står och viintar på sin hund, men Doni hann apportera 5 av 6. Domaren var ytterst
tagen av Donis arbetssätt och konstaterade till sin seketerare, att hon kommit ftir att
medverka i tiivlingen just for att fä se ett sådant arbete. Poäng kom det också därefter.
Sen startade Päti & Paapu. Föraren hade på sista fäningen pratat om att hon ska ta det
lugnt och inte {äska i sökuppgiften, även om tidsbegrånsningen gör att man måste
skynda på. Nå, den plaaen glömdes kvar på fäningen, och det fanns panik luften.
Som tur brydde sig inte hunden om detta, utan gjorde som sin ftiregångare ett effektirt
arbete och igen kom 5/6 dammyn.

Genast efter startade Anne med Tin&a och igen samma sak, ftiraren var stel av
spiiming, men hunden rensar området i hård fart och lite ftir vidsftäckt. För mycket
tid spenderades utanför sök området, och resulterade i att hunden inte fick apporterat
lika många dammysar.

Markeringen och dirigeringen gick med varierande fiamgång, dåir kommer hundamas
oedarenhet och unga ålder fram, men poåing får de alla iindå ijämn takt.

Efter en ganska läng dag, viintade vi spåinda på placeringen och poängen i
pdsutdelningen. Ung hundama klarade sig mycket bra (tanke pä att motståndama var
mycket mer erfama) och nådde en hedrande 9 plats av l7 lag!

Hela tävlingen vanns i år av Golden Ring laget och i laget deltog till var glädje två av
Ziras (Doubleuse Rodel) valpar som föddes 2007.

Kvarkens Retivers lag: "Hunters"

. Pentti Niemelä - Seahunter Donny Osmond, Doni

. Barbro Fagerholm - Seahunter Patti Smith, Päti
o Arne Sid-Koskela - Seahunter Suzy QuaFo, Tindra.

Hälsningar,

Jyrki & Eippa.
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Ziran kiivtiinnönko e 2 1. 2. 2 009

Noutajien käytiinnön metsästyskoe suoritetaan normaalin metsästyksen yhteydessä,
joko sorsajahdissa,kanalinnustuksessa,fasaanijahdissa tai vaikka varismetsäIlä. Myös
muun pienriistan , esim, jäniksen, nouto kelpaa kokeessa.

Käyt?innön kokeen osallistumisoikeus saar.utetaan kun koiralla on 2 voittajaluokan I
palkintoa noutatajien b-metsästyskokeesta.Sen jälkeen koe anotaan itse ja
tuomaxitoimikunta hoitaa hromarin. vaikka useimmiten kä\4ännössä itse sovitaan
tuomarin kanssa paikkaja aika.

Kokeen kaikki tuomari ym. kulut lankeavat koirakon maksettavaksi.

Kokeessa on aina oltava 2 koiraa, jotka voivat olla mol€mmat awosteltavana, tai
vaihtoehtoisesti toinen koira toimii "nollakoirana", koska kokeessa awostellaan myös
koiran työskentely toisen koiran kanssa. Tuomari arvostelee lZimpimän riistan
noudot(minimi 3 noutoa), sekä koiran kältäytymisen mahdollisten haavakkojen
kanssa. Ohjaajan halutessa, koiraa voidaan kokeen aikana käyttää myös ylösajavana,
mutta sitä ei arvostella. Fasaanijahdeissa saalis voi kuitenkin jäädä olemattomaksi,
ellei koira aja lintuja ammuttavaksi. Kokeesta saadaan joko hytätty tai hyviiksytty
tulos.

"Zira"(Duobleuse Rodel) suoritti kayännön kokeen hyvåiksWsti 21.2. -09, Hauholla,
Wuolteen kartanolla, Suomen Metsästysnoutajien perinteisen kauden lopetusjahdin
yhteydessä jairjestetyssä kokeessa. Tuomarina toimi Harri Sive'n.

Aamu alkoi jahtipäällikön puhuttelulla kartanon edustalla. Siinä käytiin läpi
käf.iinnön asioita päivZin kulusta maastossa sekä luvalliset jahtialueiden rajat ja
"perienglantilaiseen" tapaan kohotettiin malja jahdin onnistumiselle.

Sitten levittäydltiin alueelle, kukin haluamaansa suuntaan, yksin tai porukoissa.

Aamupäivåin Zira sai olla yksin noutamassa meidän porukassa(minä koiranohjaajana,
Harri ja Jyrki ampujina). Zira haku aivan alussa, oli melkeinpä liiankin laajaa ja
jokunen fasaanikin karkottui turhan kaukaa ampujille, mutta melko nopeasti saatiin
ensimmäinen fasaani ammuthta ja Ziralle avaus nouto. Fasaanin luonnonmuxarnen
puolushrskeinohan on piiloutuminen, ja siinä ne ovat kyllä mestareita, ihminen ei nijtä
kyllä löydä ojistaja pensaista ilman koiran tarkkaa vainua.

Zia löysi linhrja tasaiseen tahtiin meidiin kulkiessa ympffi metsäsaarekkeita ja
peltojen reunoja ja aika nopeasti oli minimi 3 noutoa jo suoritettu. Sitten liiteli kauas
pellolle jonkun muun ampuma haavakko fasaani ja tuomad käski ottaa sen talteen
ohjauksella. Zirallakin taisi olla siitä jonkinlainen havainto, kun se käskystä rynnisti
peltolle ja suoraan fasaanin luokse ja nappasi sen vauhdista kiinni ja toi talteen. Siinä
hrli sitten "extrana" haavakonkin nouto suoritettua.

Sitten nautittiin laavulla herkullinen lounas ja juotiin kahvit päälle.

Iltapäiväksi Harri otti omarr koiransa mukaan ja "Ronjakin"piiäsi autosta hrtustumaan
fasaanijahdin ihmeisiin. Jlrki otti myös'Zicon" mukaan jahtiin ja lähti omille teilleen
Nurmen Artin kanssa, joka oli koirattomana jahdissa.

Nlt katsottiin sitten koirien yhteistyötii ja hyvin toimivat "Paavo" ja "Zira" yhdessä.
Vuorotellen ajoivat lintuja ylös ammuttavaksi, ja r.uorotellen noutivat niitit. Välillä
tuntui, että aivan kun niillä olisi ollut harjoiteltu kuvioo Kaikenkaikkiaan saatiin 9
fasaania talteen.

Muutenkin päivä oli mitä mukavin ja ilmakin suosi meiä kovasti. Mukava tunnelma
ja hyvää seuraa.Alkuillasta oli vielä Suomen metsästysnoutajien lrosikokous ja sitten
siirryttiin viihteelle.

Kartanon pihamaalla o1i leikkimielisiä kilpailuja koirille seka ihmisille, sen jälkeen
sauna:rn ja istuskeltiin lrimmitetyssä ulko "baljussa" jopa yli 20 henkeä yht'aikaao
Sitten maishrva illallinen kartanolla ia kvllåihän siellä monet laulaa luikauttivatkin
karaoken merkeissä illan mittaan.

Sunnuntaina, aamupalan jälkeen, olikin sitten aika kääntää auton nokka taas kohti
Vaasaa.

Eivor & Zira

(Toimituksen lisäyksenä Zira sai kolmannen VOI l-tuloksen 28.6.2009 ja näin ollen
tittelin FI KVA! Onnittelut ohjaajalle ja koiralle!!)

Ziras Praktisku j aktp rov 2 1. 2. 2 009

Retrievems praktiska jaktprov utfiirs i samband med normal jakt, aatingen i samband
av andjakt, hönsfågeljakt, fasanjakt eller även i krakjakt. Också aman småvilt tex
hare duger i provet.

För att få delta i praktiska provet skall hunden ha resultat i B-jaktrov 2 * I pris i
segrarklass. Man ansöker själv om provet men domarkommittdn ordnar domare, fast
oftast kommer man själv överens med domaren om platsen och tidpunkten fttr
provet.Alla kostnader som tex domare ftir provet tillfaller ekipaget själv.

I provet skall det alltid vara 2 hundar, båda kan vaxa tävlande eller så kan den andra
hunden fungera som "nollhund", fiir att i provet bedöms också hundens arbete med
den andra hunden. Domaren bedömer apporteringen av varmt vilt (minst 3
apporteringar) och eventuellt hundens upp{iirande med skadat vilt. Under provet kar

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirievers r.f Merenkurkun Noutaiat r.v. / Kvarkens Retrievers r.f.



man anvuinda hunden som uppstötande ifall fdraren det vill men detta bedöms inte. I
fasanjakten kan filngsten bli mycket liten ifall hunden inte kan uppstöta vilt.
Resultatet av provet air godkåind eller inte godkänd.

'Zira" (Doubleuse Rodel) utförde praktiska provet godkänt 2l.2.2009 i Hauho på
Wuolteen kartano. Provet anordnades i samband med haditionella, arliga Finlands
Jaktretrievers rf:s avslutningsjakt. Harri Sivdn fungerade som domare.

Morgonen startade med jakt chefens tilltal vid gäxden. Där gick vi igenom de
praktiska sakema {iir dagens jakt, terrängen, gränsema ftir jaktmarken och enligt
engelsk tradition skålades det fttrjakt lycka.

Sen spred vi oss på omrädet, var och en till önskad dktning, ensam eller i
grupp.Förmiddagen fick Zira vara ensam och apportera i vår gnrpp (ag som ftirare,
Harri och Jyrki som skytt). Ziras sök var i början nästan ftir omfattande och någon
fasan ltirdrevs onödigt lång ftir sklttama. Men ganska fort fick vi den örsta fasanen
skjuten och åt Zira sin flirsta apport. Fasanens naturliga fiirsvar är att gömma sig och
på det är de nog mästare, fiir en människa är det nog omöjligt att hitta dem i buskar
och diken utan en hunds utmåfkta luktsinne.

Zirahittade faglar ijiimn takt medan vi gick runt i skogs- och fZiltkant och ganska fort
var de he apporterna avlagda. Sen svävade långt ut på åkem en skadeskjuten fasan
som någon annan hade skjutit. Domaren gav order att ta den i ftiwar med dirigering.
Zira tycktes nog ha någon iakttagelse {itr efter att jag gett henne lov rusade hon ut på
äkem och rakt till fasanen, hon grep den i farten och apporterade den. Diir fick vi som
extla utfitrt en apport av ett skadat vilt. Dåirefter njöt vi av en läcker lunch med kaffe.

På eftermiddagen tog Harri sin egen hund och Ronja fick också vara med och bekanta
sig med fasanjaktens under. Jyrki tog också Zico och gick med Nurmen Antti på egna
vägar, Antti hade ingen egen hund med. Nu kollades hundarnas samarbete och bra
gick det med "Paavo" och "Zira" tillsammans. Turvis körde hundama upp feglar och
turvis apporterade de. Emellan såg det ut som om de hade övat sig ett mönster. Allt
som allt fick vi 9 fasaner.

Allt som allt var dagen mycket hevlig och vädret glmnade oss, trevlig stiimning och
ett fint gäng. Kvällen inleddes av Finlands Jakhetriever rf:s årsmöte och sen blev det
underhåll. Lekflillda tävlingar ftir både hundar och människor ordnas på gården, sen
var det bash.r och "balju" där vi var upp till 20 personer på samrna gång. En smakad
middag på herrgården och alltefter kvällens gång blev det ftir många att sjunga
karoke. Efter morgonmålet på söndagen var det bam att vända bilen igen mot Vasa.

Eivot & Zira

(Redaktionens tillägg, Zira fick sin tredje 1 i Elit klassen 28.6.2009 och således titeln
Finsk Jaktchamoion! Grattis till både fitrare och hund!!)

Pips a I I a i nto a riitt iiii : P ip s as ta ka ks o isval io !

FIN TVA & JVA Pilliklubin Piparminttu, om. ja ohjaaja Sonja Lahdenanta-Husu

Pipsalla on pennusta asti ollut intoa, iloisuutta ja temperamenttia. Olenkin monesti
laskenut leikkiä ja saronut, ett?i Pipsa ei ensimmäisen kabden ikäwotensa aikana
malttanut opetella kävelemaunldåin. Aluksi ydtimme todella opetella malttamista,
sillä Pipsa oli sitåi mielui, että kaikki maailman ihmeet on tutkittava ja mieluummin
heti eikä huomenna. Pipsa on todella monipuolinen harrastuskoira, kun ensin
löysimme yhteisen sävelen.

Arvostan Pipsassa erityisesti koulutettawutta ja työskentelyhalua. Iloisuus,
innokkuus, toistojen kestokyky sekä toisaalta nopea oppimiskylgr ovat ominaisuuksia,
jotka Pipsalla ovat todella kohdallaan. Olen ohjaajana pyrkinyt etenemäiin
harjoituksissa Pipsan ominaisuuksien mukaan ja sen ehdoilla. Oikotietå ei ole ollut,
perusasiat on osattava ja niiden päälle oli hyvä rakentaa. Matkan varrella ohjaajana
harjoittelin vaatimaan Pipsalta, niin kisoissa kuin treeneissä, sopivasti - ei liikaa eikä
liian vähiin. Opettelin ohjaajana myös kantapäiin kautta, ettii koiraltaan ei myöskäåin
pidä vaatia sellaista miä se ei osaa. Jos ei homma onnistu treenatessa, ei se
kokeessakaan onnistu.

Helpomrnin saaottu kuin tehty. Vaikka Pipsa oli ja on innokas oppilas, aina ei
kisatilanteessa ole helppoa ollut. Emme kuitenkaan antaneet periksi ja harmonia
löytyi. Palkintona viime vuoden kisakausi, jossa oli roppakaupalla onnistumisia.
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Viime wosi oli Pipsan varsinkin tokossa, mutta myös mejässä tuti onnistumisia.
Pipsalle myönnettiinkin jäljestämisvalion arvo samana päivänä tottelevaisuusvalion
arvon kaassa. Toko -valioitumisesta "uraputki" aukeni ja pipsa otti viidesä
tokokisasta peräjälkeen ykköshrloksen evl:sså. Kisakautemme påiätryi Vaasan
kennelpiirin piirimestaruuteen. Saarutimme Pipsan kanssa vuonna 2008 enemmåin
kuin meillå oli tavoitteena.

Sonja Lahduranta-Husu

Me nos s a totte leva is u u s ko ke e s e en ?

Yl€istä
o Toko-kokeisiin voi osallistua kaikenrotuiset koirat (myös monirotuiset)
o koiran oltava

o l0 kk tiiyttänyt (evl 15 kk)
o hrnnistusmerkitty ja rokotettu

o ilmoittauhrminen
r jåifestettiivistäkokeista ilmoitetaan esimKoirammelehdessä
. ilmoittautumislomake

. kokeeseen otettava mukaan koiran rekisterikirja, rokotustodishrs ja kilpailukida
r luokat alo, avo, voi, evl:> FI TVA

Suoritukset kehåssä
. kaikki liikkeet alkavat perusasennosta ja påiätyvät perusasentoon, jossa koira

istuu ohjaajan vasemmalla puolella
. käskysarojen tulee olla yksiosaisia:> saa itse valita
r liikkeen arvostelu alkaa ohjaajan vastattua myönteisesti "onko valmista"-

kysymykseen ja awostelu päättyy liikkeenohjaajan/tuomarin ,kiitos,' sanaan
r koiraaa ei saa koskea suorituksen aikana
o liikkeiden välillä koiraa saa palkata hillitysti kehuen
. makupaloja tai leluja ei saa kehän sisäpuolella kä)ttä?i

MILLOIN TOTTELEVAISUUSKOKEISIIN?

Minulta on usein kysytty, milloin koirakko on valmis toko-kokeisiin.
Yksiselitteistä vastausta ei ole, sillä jokainen koirakko on erilainen ja asiaan
vaikuttaa monet eri tekijät. Ohessa kuitenkin muutamia yleisiä näkökulmia, joita
voit miettiä, kun harkitset, milloin olet koirasi kanssa valmis toko-kokeeseen.

Mistä tietåå olevansa valmis osallistumaan toko-kokees€en
. kokeeseen voi osallistua, kun koira on hallinnassasi ja osaå tarvittavat

liikkeet :> kokeeseen ei kannata lähteä vain onneaan koettamaar

Miten valmistautua?
o Toko-säiintöihinkannattaatutustuaehrkät€en

käy katsomassa etukäteen viralliset toko-kokeet, erllen kuin itse osallistut
monipuolinen harjoittelu ajoissa ennen koetta => koetilanteessa voi tulla
eteen vaikka minkälaisia häiriöitä
erilaisissa ympåristöissäja häiriötilanteissa eri aikoina ja säässä kuin såiässä
haloittelulla varmuutta
jos kokeessa vaadill^va suoritus onnistuu haioituksissa vain joka toisella
kertaa :> miten kokeissa?
palkkaamista tulee satunnaistaa, jotta koira oppii odottamaan palkkaa sekä
sen ettei se koskaan tiedå milloin/millaisena palkkio h.rlee
välillä palkkio katsekontaktista, toisinaan vasta muutaman liikesuodtuksen
jälkeen

. hyviä hadoituksia ovat "möllitokot"

. rutiinit koeaamuna; ruokinta, lenkkeily

. koepaikkaan tutustuminen/ kuinka paljon aikaa tarvitsette

. KOIRA EI HUIPUTA SINUA KOKEESSA!

. Kokeen jälk€en pitäisi istahtaa hetkeksi mi€ttimåän:
o Mikä meni h].vinhuonosti => MIKSI?

Jos haluat saada tuloksia, aseta itsellesi tavoitteet
r Sitoudu niihin, ioten aseta ne realistisesti, mutta taq)eeksi haastaviksi
. Harjoitteluun menee PALJON aikaa ja energiaa :> opi olemaån

kärsivällinen
. Tulokset eivät tule hetkessä eikä hutiloimalla

Tavoitteen voi miiäritellä pidemmälle aikavälille, mutta matkaavarrelle vor
laittaa vålitavoitteita
. Esim. tavoitteena saada kilpailuoikeus avoimessa hökassa

. l. askel: Täytyy ha{oitella vielä tiett5,jä liikkeitäja häiriöitii
o väliaskel: mölli-kokeeseenosallistuminenjne..
o aikatalulutus: liikkeiden hadoittelu yksin neljästi viikoss4 ryhmåin

kanssa keran viikossa, osallistuminen mölli-kokeeseen kesåikuussa,
viralliseen kokeeseen heinlikuussa ine....

Siinä asiaa pohdittavaksi seuraavaa kisakautta ajatellen. Muista kuitenkin, että
tottelevaisuudessa ei ole kyse ainoastaan kilpailemisesta vaan yleensäkin sinun ja
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koirasi yhdessäolosta. Tottelevaisella koiralla on
tässä meidtur ihmisten normittamassa maailmassa.

helpompaa ja turvallisempaa

Sonja Lahdenranta-Husu

Hur llirbereder du dig?
. Det löns att bekanta sig i ftiwäg i prov reglema.
. Far och titta på ett lydnadsprov fiire du själv startar.
o mångsidig träning i tid före provet för under provet kan det komma emot vilka

som helst störninsax
träna i olik omgivning och under olika stömingax, olika tider och i alla väder
triining ger säkerhet
i fall rörelsen som krävs i provet, lyckas varannan gårrg på träning, hur gör jag i
prov?
belöning slumpartat, så att hunden läx sig att vänta på belöning men också att den
aldrig vet nåir eller hur belöningen kommer.

o iblaad belöning genom ögonkontald, men emellanåt ftirst efter några utftirda
rörelser
bra triiningar åir "möllitoko" = lekfullt lydnadsprov
provmorgonen egna rutiner, ge mat och gå en l?i.nk
bekanta dig med prov platsen / hur mycket tid behöver ni

HTJNDEN LURAR DIG INTE I PROV!

Efter provet sätt dig ned och fund€ra en stund:
o Vad gick bra/öligt => VARFÖR?

Om du vill ha resultåg sätt ut ett mål
. gör realistiska mål men ändå tillräckligt utmarande som du binder dig till
. Till träning går mycket tid och energi => lär dig att våra tålig
. resultat kommer inte genast och inte med slarv
. Målet kan mar faststiilla fiir en l?ingre tidsperiod, men man kan ha olika etapper

på vägen.
. Tex. målet att få t?ivlingsrätt i öppen klass
. 1 steget: Måste ännu triina vissa rörelser och stömingar
. mellan etapp: delta i Mölli toko osv
. tidschema: triining av rörelser ensa fina gånger i veckan, en gäng i veckan i

grupp, delta i mölli toko i Juni och strata i officiellt prov i juti osv

Hff något att tåinka på till nästa tiivlings säsong. Kom åinö ihåg att lydnad Zir det inte
bara fr.ågan om att tävla utar oftast åir det samvaro mellan dig och din hund. En hund
som är lydd har det lättare och har det tryggare håir i våra måinniskors normerade
värld.

Sonia Lahdenranta-Husu

Starta på lydnadsprov?

Allmän information

. På lydnadsprov fiir alla hundraser starta (ocksä blandraser)
o Hunden måste vara

e l0 månader (elitklas l5 manader)
e vaccinerad och id mårkt

r anmälning
. proven anmåls i tex tidningen Vara hundar
. anmälningsblankett

r Till provet skall tas med hundens registeringsbevis, vaccineringsintyg och
tävlings bok

. klasserna är: rybörjar, öppen, seger och elit => FI Lydnadschampionat

Utfiiråndet i ring€n
r alla rörelser börjar Aan grundstiillningen och slutar i gundstiillning, där hunden

skall sitta vid filrarens vänsfa sida.
. befallnings ord skall vara enkla och dem får man själv välja
o bedöm-ning av rörelsema bölar nåir ftiraren svarat jakande till ', är du fitdig ,' och

slutar nuir "liikkeenohjaaja"/domaren sagt "Tack"
. Man får inte röra i hunden under provet.
o Mellan rörelserna får man berömma hunden behärskat
o Smakbitar eller leksaker får marr inte använda i rinsen

När starta på lydnadsprov?

Jag har ofta blivit frägad här ekipaget år redo aft staxta på lydnadsprov. Det finns inget
rätt svar ltir alla ekipage iir olika och måaga olika saker inverkar. Några vanliga
synpunkter som du kan tiinka på när du funderar om ni är fiirdiga med hunden att
starta på lydnad sprov.

Hur vet man när man åir fåtrdig fiir lydnadsprov?
. Niir du har din hund under kontoll och du kan vissa rörelser kan du starta Då

prov, men det löns inte att starta och bara prova lyckan
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Vimpulan Aamu Aurinko:
Merenkarkun No utaj ien Vuoden Niiyttelyno utaj a

Vimpulan kennelissä Laihialla suunniteltiin kiharapentuetta
r.uonna 2006. Ja tästä pentueesta oli tarkoitus ottaa meille toinen
kihara, Maisalle ( pian l0 v ) kaveri ja miehelleni harastuskoira
: ensimmäinen "oma" koira.

H-hetki koitti 14.9 ja Ulpu-äiti pomisti maailmaan 6 penhra,
yhden nartun ja 5 urosta. Narttu-pentu syntyi juuri aamuauringon

ensisäteiden ilmestyessä taivaanrannan takaa, joten mikä olisikaan ollut sopivampi
pennulle nimeksi kuin Aamu Aurinko.

Aamu sopeutui perheeseemme hyvin, Maisakin otti pennun vastaan mukisematta.
Tuleva työnjako oli sovittu jo valmiiksi, Mauno hoitaa kä]'ttöpuolen ja minulle jää
näyttellpuoli.

Pennusta asti kävimme näftelyissä, ensimmäiset nä)'ttellt olivat Teuvalla, josta
tuloksena RoP-penturuusuke ja h).vä arvostelu: ihastuttava nuori neiti, jolla erittäin
kauniit linjat ja hyvä rakenne. Ja mikä parasta samassa nä)4telyssä esitin Aamun
Ulpu-äidin RYP 2:ksi. Huippua! Näyttel),rumbaa jatkettiin tasaiseen tahtiin ja sertejä
Aamu ehti kahmia 12 kpl ennen valioitumistaan. Siinä sir.ussa tuli 4 x cacib ja 6 x
ROP.

FIN JVA Vimpulan Aamu Aurinko (Kuva: Laihian Kuva)

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

Valioituminen onkin asia erikseen, se tapahhli nimittäin Helsingissä 13.12.08
Voittaja-nä)ttelyssä. NäyttelD,n oli ilmoitettu 28 kiharaa, mikä on todella paljon. Ja
siellä Aamu korjasi koko potin: serti, cacib, ROP, FIN MVA, Voittaja -08.

Oli jzimittävää odottaa tuloksia, koska Aamu oli Helsingin-reissulla Paulan ja Erkin
matkassa, mutta hyvin tekstiviestit kulki. Erkki tiedotti tasaiseen tahtiin: ERI....., PN
1....., ROP ja siinä vaiheessa jo kiljuin riemusta kotona. Odotukset eivät nimittäin
olleet kaksisetkaan, mutta toisin kävi, meidän pienestä "kersasta" tuli valio.

Taipumuskokeen Aamu läpäisi Merenkurkun Noutajien järjestämässä kokeessa
19.7.08.Tuomarina oli Ari-Pekka Fontell: Mukava, sosiaalinen koira, joka tekee
sitkeästi työtä kattaen alueen hyvin. Ottaa riistat empimättä ja toimii saumattomassa
yhteistyössä ohjaajan ( Maunon ) kanssa. Hyvillä metsästysvieteillä varustettu narttu,
joka selvitää kokeen hienosti.

Mejääkin ehdittiin kertaalleen kokeilla, Aamu sai tuloksen ( AVO 2 ) ja ohjaaja eli
minä kipeän polvenja viikon sairasloman.

Aamu ei ole ainoastaan kaunis, vaan näyttäisi käyttöominaisuudetkin olevan
kohdallaan. Nyt sitten hadoitellaan nomea!

Näyttelyissä on edelleen tarkoihrs käydä ja onpa suunnitelmissa, että Aamusta tulisi
äitikin jossain vaiheessa. Hywän isän etsintätyö on kä),nnissä ! Joten eiköhän se
Vimpulan kiharakantakin pysy pystyssä. Kiitos Paulalle ja Erkille upeasta Aamu
Auringosta!

Terveisin Tuula Smeds
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Yhdistyksen Koekalenteri

19,-20.9. NOME-B Närpiö. La 19.9.2009: VOI (Nurmi Antti), su 20.9.2009: ALO
(Sivdn Harri) ja AVO (Nurmi Antti). Ilm. 10.8-31.8.2009 Heidi Troberg, Lallastået
15, 65450 Sulva. Tied. s-posti htro@uwssa.fi tai puh 040-5365174. 27€ tltille
495810-210067 5. Ehrsija jåirjestiivän yhdistyksen j?isenillä. VOl-luokassa Vaasan
Kennelpiirin Piirimestaruus.

Työhtekijiiksi NoME-hokeisiin voit ilmoittoutua Tuija Kurhelalle p.0400-933619 tai
I u ij a k u r h e la(@l aa n i n h al lit as.fi

Om du har nöjlighet att komma och arbela på jaktprovet, tag kontakt med Tuija
Kurhelalle p.0400-9 3 3 6 I 9 eller tuija kurhela@Iaaninhallitus.fi

19.9 NOME-B Nårpiö. La 19.9.2009: AVO (Sivdn Harri) Ilm. 10.8-31.8.2009 Heidi
Troberg, Lallastået 15, 65450 Sulva. Tied. s-posti htro@uwaså.Ii tai puh 040-
536517 4. 27€ ttblle 495810-210067 5 . Etusij a j ärjestävåin yhdisryksen jäsenillä

Meiå -koe

13.9 MEJÄ-koe Sulva Tied. ja ilm. Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 66530 Kvevlax,
044-259 tl02

Nävttely

15.8. Ryhmänäyttely Sepänkylän koulukeskuksessa ; FCI: 7/8 & 9, Merenkurkun
Noutajat, WoFF-Vörånejdens Hundklubb-Vöyrinseudun Koirakerho. Lisätietoa
www.bob-brand.li/rnustasaari/index.htm

Työntekijiiksi niiyltefun voil ilmoiltautua Heidi Trobergille p.040-536 5174 tqi
htro@4wasufi

Meddela Heidi Trobergille p.040-536 5174 tai htro@uwaso-li om du har möjlighet
att komma och jobba på utsfiihningen,

Föreningens Provkalender

Jaktnrov (NOME)

19.-20.9. NOME-B Nårpes, Lö 19.9.2009: EKL (Nurmi Antti), sö 20.9.2009: NKL
(Sivdn Harri) och ÖKL (Nurmi Antti.l. Anm. 10.8-J1.8.2009 Heidi Troberg, La[astået
15, 65450 Solf. Förfi. htro@uwasa.Ii eller tel 040-5365174. 2't€ tililte 495810_
2100675. Förtur ftir arrangerande fiireningars medlemmar. I EKI hålls Vasa
Kemeldistrikts mästerskap.

19.9 NOME-B Närpes. Lö 19.9.2009: öKL (Sivdn Harri) Anm. 10.8-31.8.2009
Heidi Troberg, Lallastået 15,65450 Sotf. Förfr. htro@uwåss.fi tai puh 040-5365174.
27€ på konto 495 810-2100675. Förhr för arrangerande öreningars medlemmar.

MEJÄ - prov

13,9 Viltspårprov i Solf. Anm. och förfrågningar pia Lagus, Älggdsvägen 10, 66530
Kvevlax
044-2599 1 1 02, pia.lagus@yle.fi

Utställnine

15.8. Grupputställning i Smedsbyskolcentrum ; FCI: 7E & 9, Arr. Kvarkens
Retrivers, WOFF-Vöranejdens Hundklubb. För mer information se rrrrv.bob-
brånd.fi/mustasaarVindex.htm

Merenkurkun Noutajat ry.
Kvarkens Retrievers rf.

Vuosikertomus vuodelta 2008

r. TOIMIHENKILÖT

Yhdistyken syyskokouksessa 15.lL2007 valittiin TorsteD Lerstrand yhdistyksen
puheenjohtajaksi llodelle 2008. Johtokunnan varsinaisista jäsenistä erovuorossa olivat
Sorja Lahdeffanta-Husu ja Camilla Sellberg. Vaninaisiksi jäseniksi valittiin Sonja
Lahdenranta-Husu ja Camilla Sellberg. Hallitus on myöntänyt eron Sanna Sillanpäälle
hänen omasta plynröstään 1.1.2008 lukien. Hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
eli luodeksi 2008 valittiin Barbro Faserholm.
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Vamjäseniksi johtokuntaan valittiin Henriikka Kontturi ja Kirsi Mäenpää-Suomalaitren.
Jäs€nsihteeriksi valittiin Heidi Troberg. Johtokunnan perustavassa kokouksessa 7.1.2008
valittih yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi Sonja Lahdenranta-Husu ja
nhastonhoitajaksi Camilla Nylund.

Johtokunnal lisäksi yhdistyksessä on toiminut neljä toimikuntaa:

NOUNOME: Puheenjohtaja Tuija Kurhela, Janne Fagerholm, Heti Hietala, Camilla
Sellberg, Eivor Cellberg, Henriikka Kontturi, Heidi Troberg, Marjo Männistö-
Kangasluoma ja Jyrki Kjellman.

MEJÄ: Puheenjohtaja Pia Lagus, Torsten Lerstrand, Peter Kronlöf, Antero Kontturi

TOKO: Puheenjohtaja Tiina Kuusela, Henriikka Kontturi ja Hanna Vainioniemi

NÄYTTELY: Puheenjohtaja Kirsi Mäenpiiä-Suomalainen, Henriikka Kontturi, Heidi
Trobergja kes?ikuun alusta Marianne Back.

Yhdistyksen tilintarkaslajina toimintakaudella 2008 olivat Tiina Kuusela ja Jari Kuusela.
Varatilintarkastajina olivat Raija Ekholm ja Heli Hietala.

VIRALLISTEN KOKOUSTEN EDUSTAJAT

Sonja Lahdeffanta-Husu valittiin yhdistyksen edustajaksi Vaasan Kennelpiirin ry:n
varsinaisiin kokouksiin ja varalle Eivor Sellberg. Yhdistyken edustajiksi SNJ:n kevät- ja
qyskokoukseen valittiin Torsten Le$trand ja H€idi Troberg ja varalle Sorja Lahd€nEnta-
Husu sekä Tuija Kurhela.

JÄSENMÄÄRÄT JA _]I,I]A.KSUT 2OO8

Jäseniä yhdistyksessä 31.12.2008 oli 231 kpl. Jäsenmaksu oli 23 gmosijäsen, 3,5 €
perhejäsen/r,uosi. Jäsenillä oli mahdollisuus liittyä pelkäst?i?in MKN ry:n jäseneksi, jolloin
jäsenmaksu oli 12 €/vuosi. Liittfnismaksu uudetle jäsenelle oli 3,5 €.

TOIMINTA

Yhdistys on wosi- ja slyskokouksen lisåksi jfiestiinyt erilaisia koulutustilaisuuksia,
harjoituksia jäsenilleen.

Kokoukset

20.02.2008 pidettiin yuosikokous sotilaskodissa. Kokouksessa jaettiin kiertopalkinnot
seuraa!ash:

vuoden TOKO-koira
. Iftru wiikar's Tonellini, om. Minja Vitikla

Vuoden Näyttelynoutaja
. Labradori FIN MVA Mallom's Sunday Sunshine, om. Janne ja Maria Halonen,

Nämpnäs

Antr's Minne
. sknn FIN MVA Kvamtorpet's Ina Scot, om. Birgitta Hällsten-Pada

Vuoden MEJÄ-koira ji Bellan matja
. FIN JVA & MVA Tollerbay Derex Joy, om. Agneta Norrholm & Eva-Lisa

Granholm

Vuoden luokanyaihtaja MEJÄtssä

o FIN MVA & JVA Upwards Happy Smile om. Paula Käsnänen-Koillpofas

Vuoden NOME-koira
. Knn Doubleuse Rodel, om. Eivor Sellbergja Eija Tuominen

Virallisten kiertopalkintojen lisäksija€ttiin seuraavat epävimlliset kiertopalkinnot:

Kannustuspalkintoi Vuoden ahkerin MEJÄ-parivatjakko
r FIN MVA & JVA Upwards Happy Smile om. Paula Käsnänen-Koiwpor.as

Jaettiin ruusukkeet seuraaville vuonna 2007 iälkivalion arvon saaneille:

Suomen jälkiyaliot:
. Korthåriga taxtiken Mariarannan Aamu, om. Kai Ylikoski
. Nova Scotia Duck Tolling retrievertiken Tollerbay Red Cayenne, om. Agneta

Norrholm & Eva-Lisa Granholm
. Flatcoated retrievertiken Kevätniityn A Heart ofGold, on. Charlotta Holtlund
. Labrador retriev€rtiken Macy, om. Laila Hurnrnelgård
. Kultainennoutaja FIN JVA Cosmona's Indian Summer, om. Hilkka Linnakangas
. FIN KVA-J; labrador retrievertiken Valpisa's Carmen, om. Torsten Lerstrand
. FIN KVA-J; lyhytkarvainen mäl.r?ikoira Keski-Maan Meriadoc, om. Kristiina

E*kilä

Ruotsin jålkivrlio:
. Golden retrievertiken Dream Max Pemilla Wiberg, om. Ann-Marie Viklund

Suomen muotovrlio:
. FIN MVA Tollerbay Blue-Berry, om. Agnetia Nonholm & Eva-Lisa Granholm
. FIN MVA Mallom's Sunday Sunshine, om. Janne ja Maria Halonen

Pohjoismaiden muotovalio:
. Kultainennoutaja FIN MVA, N UCH, S(u)CH, POHJ MVA Dewmist Supersonic,

Om. Carina & Jari Päivärinta
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Hallihrs kokoontui 9 kertaa. 25.1L08 pidettiin yhdistyksen syyskokous sotilaskodissa.

Koulutus

Toko-toimikunta

Jädesti keväällä ja syksyllä kilpa-, perus- ja pentukursseja. Vetäjinä toimivat Henriik:ka
Kontturi, Hanna Vainionpää, Heidi Trobergja lda EhNtröm sekä Tuija Kurhela.

Toimikunta jfiesti myös viikonloppu ToKo-kurssin toukokuussa. Kurssin vetiijänä oli
Matti Kontkanenja osallistujia oli n. 20.

Nome-toimikunta

Heidi Troberg osallistui SNJ:n jiidestämille ylitoimitsijakurssille 26-27.4. Padasjoella.

SNJ:n koulutuspäiville osallistuivat yhdistyksen puieenjohtaja Torsten Lerstrand ja
sihteeri Sonja Lahdenranta-Husu sekä nome-toimikunnan puheenjohtaja Tuija Kurhela ja
jäsenet Camilla Sellbergja Eivor Sellberg sek?i yhdistyksenjäsensihteeri Heidi Troberg-

Harjoitukset

Toko-ha rj oitukset

Tiina Kuusela veti jonkin venan keväällä ja syksyllä perustottelevaisuusharjoihrksia.
Koirakoita oli 3-10 per harjoihrskerta. Katso edellä myös kohta koulutus.

Nou/Nome-harjoituksia on pidetty seuraavasti. Nou- ja nomeharjoitukset alkoivat
tammikuun lg.päiv?inä Harjoituksia pidettiin vuoroviikoin; ryhmäjakona pennut, vasta-
alkajat sekä taipumuskokeisiin tähtäävät ja toisena ryhmänä kilpailevat-koirat ryhmä.
Harjoituksia jatkettiin 15.3.alkaen kesåikuun puoliväliin saal4@ ja kesätauon jälkeen,
elokuun 6.päivästii alkaen aloitettiin harjoihrkset samalla ryhmäjaolla. Viimeiset syksyn
hadoitukset olivat 23.9,2008.

16.2. pideniin Degerffiiskillä leikkimieliset Talviolympialaiset. Osallistujia n. l5 koirakkoa,
2.3. pidettiin Mustasaaren Sulvan Pumppuasemalla epäviralllinen noutajien Working Test-
koe. Kokeeseen osallistui n. 22 koiraa. Tuomarina toimi Timo Koskiahdeja Miia Nyrhilä.

Niyttely-harjoituksia pidettiin helmikuusta kesäkuuhun ja €lokuun lopusta maflaskuulle
abb:n parkkipaikalla. Harjoitusten vetäjinä toimivat näyttelytoimikunnan kaikli jäsenet
l,uorotgllen ja kerran saimme ulkopuolista apua, "miestuomarin" muodossa. Harjoituksissa
oli keskimiifin 2-15 koiraa. Loppuruodesta pidimme yhdistyksen pentukurssilaisille omat
näyttelyhadoitukset.

Näyttelyt ja kilpailut

Mejå-toimikunta järjesti kahdet jäljestyskokeet l.uoden aikana seuraavasti: 18.5.
Mustasaaressa, jossa ylituomarina toimi Torsten Lerstrand ja 14.9. Veikarsissa, jossa
tuomarina toimi Jorma Nummijärvi.

Piirinmestaruud€n voitti Novascotiannoutaja Tollerbay Banjo Blues, om. Mikael & Venja
Appel

Näyttelytoimikunta järjesti Match show:n Vaasan Kasarminkentällä
06.05.2008.Osallistujia oli n. 50, vesisateesta huolimatta. Tuomarsina roimivat Anja
Norrgfud, Ann-Marie Strandberg ja Birgitta Strömman. Järjestelyihin saatiin apua muista
toimikunnista sekä jäseniltä.

Nome-toimikunta järjesti noutajien taipumuskokeet 29.5.2008 Närpiössä ja ylituomarina
toimi Petri Tammisto. Noutajien taipumus- ja metsästyskoe B (alo) järjestettiin yhdessä
Syd-Osterbott€n Kennelliireningin kanssa Närpiössä l8-19.7.2008, ylituomarina Ari-Pekka
Fontell.

Toimikunta jädesti myös 20-2l.g.noutajien taipumuskokeen ja noutajien metsästyskokeen
(B) Lauantaina oli taipumuskoe ja m€tsästyskokeessa oli avoin luokka ja sunnuntaina
alokas- ja voittajaluokka. Voittajaluokassa kilpailtiin myös Vaasan kennelpiirin
mestraruudesta ja kennelpiirin mestariksi hrli Doubleus€ Rodel ohjaajana Eivor Sellberg ja
om. Eivor Sellbergja Eija Tuominen. Viikonlopun kokeeseen osallistui reilut 50 koiraa.

Toko-toimikunta j?irjesti 10.6. virallisen loko-kisan. Tuomarina toimi Jaana Ala-
Liihdesmziki ja liikkeenohjaajana Satu Juurikka. Koirakoita osallistui 12. Koe oli myös
M€renkurkun noutajien mestaruuskoe ja Alo-luokan mestari oli Eliisa Lahola koirallaan
Lauder's Mystery Beam. EVlluokan mestari oli Sonja Lahdenranta-Husu koirallaan
TKl, TK2, TK4, FIN TVA & JVA Pilliktubin Piparminttu.

Vaasan Kennelpiirin piirinm€staruudesta kisattiin Vaasassa 21.9. yaasan Kennelpiirin
Toko-piirinmestaruuden voitti pari TKl, TK2, TK4 FIN TVA & JVA Pilliklubin
Piparminttu ja Sonja Lahdenranra-Husu.

Merenkurkun Noutajat ry oli mukana järjestämässä Botniahallin KV rl,äyftelyä 26.-2'7.4.
sekä Maalahden näyttelyä 9.8. Yhdistyksen jäseniä oli paikanpäällä auttsmassa
jä.jestelyissä.

Julkaisuja

Toimintaruoden aikana ei julkaishr tiedotteita.

Ilmoiluksia

Yhdistyksen toiminnasta on ilmoitettu Pohjalaisen ja Vasabladetin toimintapalstoilla
Kurssi- ja kilpailutoiminnasta on ilmoitettu myös Koirammelehdessä.

Muu toiminta
4.4,
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Vaasan KeDnelpii.i ry:n toko-vastaavana ja tokotoimikunnan puh€enjohtajana on toiminut
Sonja Lahdenmnta-Husu. Vaasan Kennelpiiri ry:n mejä-toimikunran puheenjohtajana on
toiminut Torsten Lerstrand ja nä,'ttelyohjaajana Anna-Mari Sampola_

AVUSTUKSET

Yhdistys ei ole saanut avustuksia.

TALOUS

Yhdistyksen talous käy ilmi tilinpäätös- ja taseraportista.

JOHTOKI.J'}ITA

Utställningskommifien: Ordörande Kirsi Mäenp?iä-Suomalainen, Henriikka Kontturi,
Heidi Troberg och fiån början avjuni Marianne Back

Revisorer liir verksanhetsperioden 2008 var Tiina Kuusela och Jari Kuusela SuDDleanter
åt revisorema var Raija Ekholm ja Heli Hietala.

Föreningens representation

Sonja Lahdenmnta-Husu valdes som represetant till Vaasan Kenneldistrikts ordinariemöten
och Eivor Sellberg som suppleant. Föreningen representerades på FRO:s vår- och
höstmöten av Torsten Lerstrand och Heidi Troberg och som deras suppleanter Sonja
Lahdenranta-Husu och Tuija Kurhela.

Medlemsantal och medlemsavgifter 2008

31,12.2008 hade fttreningen 231medlemmar. Medlemavgiffen under 2008 var 23 € liir en
normal årsmedlem samt 3,5 € ör vade familjemedlem. Det är möjligt att ansluta sig till
Kvarkens Retrievers rf utan att ansluta sig till FRO. Denna t),? av medlemskap kostade år
2007 12 € Anslutningsavgiften fii. alla R?ers medlemskap var 3,5 €.

Verksamhet

Föreningen ordnade fiirutom ett års- och ett höshnöte även skolningstillfdllen, tr?iningar och
prov Iör sina medlemmar.

4.1 Möten

Stadgeenligt årsmöte hölls 20.02.2008 i Soldathemmet. På mötet delades öljande
vandringspriser ut:

Vandringspris till bfrsta lydnadsprovhund
. Gold€n retrieverhane Wiikar's Tort€llini, äg. Minja Vitikka

Årets utstållningsretriever
. Labndor FIN MVA Mallom's Sunday Sunshine, äg. Janne ja Maria Halonen,

Nämpnäs

Antr's Minne

r Flattik FIN MVA Kvamtorpet's lna Sco! äg. Birgitta Hällst€n-pada

Ärets Vilbpårhund och Bellas pokal
. FIN JVA & MVA Tollerbay Derex Joy, äg. Agneta Norrholm & Eva-Lisa

Granholm

Ärets klassbltare (Viltspår)
. FIN MVA & JVA Upwards Happy Smile om. Paula Käsniinen-Koiruponas

Merenkurkun Noutajat ry.
Kvark€ns Retrievers rf.

Ärsberåttelse ftir året 2008

Styrelsen och atrdra funktionårer

På liireningens höstmöte 15.11.2007 valdes ToNten Lelstland till öreninsens ordldrande
fttr år 2008. Av styrelsens ordinariemedlemmar Sonja Lahdemanta-Huiu och Camilla
Sellberg i avgångstur.. Till stfelsen valdes Sonja Lahdenranta-Husu och Camilla Sellberg .
Styrelsen har beviljat Sanna Sillanpää avgång ffin stlrelsen på hennes egen begiiran fran
och med 1.1.2008. Barbro Fagerholm valdes i st?illet för henne ör kvarvarande
ve*sanhetstid ltjr året 2008.

Till suppleanter ör rår 2008 valdes Henriikka Kontturi och Kirsi Mäenpää-suomalainen.
Heidi Troberg valdes till medlemsseketerar€. På styrelsens konstitutiol€randemöte
7.1.2008 valdes Sonja Lahdemanta-Husu både till öreningens viceordfiirande och till
öreningens sekreterare. Camilla Nylund valdes till kassör itir åre{ 2008.

I Iöreningen finns fora aktivt fungerande kommittder:

Jaktkommitt€n: Ordltirande: Tuija Kurhela, Janne Fagerholm, Heli Hietala, Camilla
Sellberg, Eivor Cellberg, Henriikka Kontturi, Heidi Troberg, Marjo Miinnistö-
Kangasluoma och Jyrki Kjellman.

Viltspårskommiftdn: Ordftirande Pia Lagus, Torsten Lerstrand, peter Kronlöf, Antero
Konthrri

Lydnadskommittdn:: Ordlörande Tiina Kuusela, Henriikka Kontturi ia HaDna Vainioniemi
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Ärets jakthund
. Golden retrievertik Doubleuse Rodel äg. Eivor Sellberg och Eta Berglund

Förutom de ofliciella vandringsprisema delades f<iljande inofficiella vandringspriser ut:

Årets fl itigaste viltspårsekipage
. FIN MVA & JVA Upwards Happy Smile om. Paula Käsnäner-Koivuporras

På årsmötet delades det ut rosetter till de hundar som erhållit sDårchamDionat 2007:

Finsk spårchampion:
. Korthåriga taxtiken Mariaraman Aamu, om. Kai Ylikoski
. Nova Scotia Duck Tolling fetrievertiken Tollerbay Red Cayenne, om. Agneta

Norrholm & Eva-Lisa Granholm
. Flatcoated retrievertiken Kevätniityn A Heart ofcold, om. Charlotta Holtlund
. Labrador retrievertiken Macy, om. Laita Hummelgård
. Kultainennoutaja FIN JVA Cosmona's Indian Summer, om. Hilkka Linnakangas
. FIN KVA-J; labrador retrievertiken Valpisa's Carmen, om. Torsten Lerstrand
. FIN KVA-J; lyhytkarvain€n mäyrtikoira Keski-Maan Meriadoc, om. Kristiina

Erkkilä

ErhålIit Svensk spårchampiorat:

. Golden retrieve.tiken Dream Max Pemilla Wiberg, om. Ann-Marie Viklund

Utstålhitrgschampion:

. FIN MVA Tollerbay Blue-Berry, om. Agneta Norrholm & Eva-Lisa Granholm

. FIN MVA Mallom's Sunday Sunshine, om, Janne ja Maria Halonen

Erhållit Nordiskt utställningschampionåt:

. KultaineDnoutaja FIN MVA, N UCH, S(u)CH, POHJ MVA Dewmist Supersonic,
Om, Carina & Jari Päivfinta

Föreningens sty.else sammanträdde 9 gånger under året och stadgeenligt höstmöte hölls i
Soldathemmet 25.1 1.2008

Skolning

Lydnadskommitt6en ordnade på vå.en och hösten ku.ser ldr alla hundar också Itir
tiivlande och valpar. Kursema hö1ls av Henriikka Konttud, Hanna Vainionpää, Heidi
Troberg , Ida Ehnström och Tuija Kurhela.

Lydnadskommittden ordnade också ett lydnads-veckoslut i Maj. Kursen drogs av Matti
Kontkanen och deltagama på denna kurs var kring 20 stycken.

Jåktkommittöen

Heidi Troberg deltog i FRO:S jaktskolnings ledarutbildning i Padasjoki 26-27 .4.

Till FRO:S skolningsdagar deltog Iiireningens ordliirande Torsten Lerstrand, skreterare
Sonja Lahdenranta-Husu, jakt-kommitdns ordldrande Tuija Kurhela, medlemmama Camilla
Sellbergja Eivor Sellberg och ltireningens medlerrnsseketerarc Heidi Troberg.

4.3 Träningar

Lydnadsträningar hölls under våren och hösten av Tiina Kuusela. Beroende på vecka deltog
mellan 3 och 10 hundar i triiningen. Se skolning.

Jaktträningar hölls enligt ftiljande, triiningama började 19 januari och har hållits enlig
devisen att man varannan vecka tränat unga hundar och hundar som siktar på anlagsprovet,
och varannan vecka triinat de som redan tävlar ijakt. . Träningama fortsatte 15.3 till mitten
av juni. Efter sommarpausen fortsatte tdningama 6 augusti med sarnna gruppuppdelniflg.
Höstens sista tr:ininga|rar 23.9.2008.

Den 16.2 ordnades vid Degertr:isk lekfullt Vinterolympiad dzir deltagare var ca 15 st
ekipage. 2.3 ordnades det en inofliciell WT i Solf. Domare var Timo Koskiahde och Miia
Nyrhilä och deltagare ca 22 st.

Utställningsträningar hölls från februari till juni och från augusti till november på ABB:S
parkeringsplats. Träningsdragare var utstiillningskommittdns alla medlemmar och en gång
fams utomstående hjälp i form av en "mandomare" . På tr?iningama deltog mellan 2-15
hundar. I slutet av året höll vi egen utställningstriining ftr öreningens valpar.

4.4 UtsHllningar och prov

Viltspårkommittdn ordnade spårprov enligt fttljande,27.5. i Korsholm med Torsten
Le$trand som öv€rdomarc samt 14.9 i Veikars med Jorma Nurnmijärvi som domare.

Dirstriktsmästartiteln i viltspår vanns av Novascotia Tollerbay Banjo Blues, ägar€ Mikael
Venja Appel.

Utstållningskommitdn ordnade Match-show vid Kasemplanen 6.5.2008. Deltagare cirka
50 st fast det regnade. Anja Norrgård, Ann-Marie Strandberg och Birgitta Strömman var
domare. Hjäp till ar.angemanget fick vi från de andra kommitdma och från ftireningens
medlenrmar.

Jaktkommitton ordnade anlagsprov 29.5.2008 | Närpes, domare var Petri Tammisto.
Jaktkonnittdn ordnade anlagsprov och jaktprov-B (NKl) i Närpes med Syd-Osterbottens
kennelliirening veckoslutet 18- 19.7.2008, domare var Ari-Pekka Fontell.

Föreningen ordnade även ett eget anlagsprov och jaktprov i Nitrpes 20-21.9. Anlagsprovet
och öppen klass i jakQrov hölls på lördagen och på söndagen nybörjar- och segrarklass.
Provet var samtidigt Vasa kenneldistrikts mästerskap. Distriktsmästare i jakt blev
Doubleuse Rodel , Äg och fiirare Eivor Sellberg och äg Eija Tuomainen.

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



Lydnadskommitt6n ordnade ert officiellt lydnadsprov 10.6. med Jaana Ala-Liihdesmäki
som domare. I provet deltog 12 ekipage Provet var samtidigt iitreningens mästerskapsprov.
Föreningens mästare i nybörjar klass blev Eliisa Lahola med Lauder,s Mystery Beam och
mästare i elitklass Sonja Lahdenranta-Husu med hunden PilliklubiD piparmmtt-.

Vasa kenneldistrikts lydnadsmästerskap ordnades 21.9,2008 i Vasa. Distriktsmästare blev
TKl, TK2 , TK4 FIN TVA & iVA Pilliklubin Piparminrtu och Sonja Lahdenranta-Husu.

Föreningen var med och arangetade lnternationell hundutställning i Botnia hallen 26-27.4.
och Malax utställning 9.8. Föreningens medlemmar var och hjälpte till.

Publikationer

Under verksamhetsåret kom det inte ut nåeot infoblad.

Annonser

Föreningens verksamhet har annonseruts i Pohjalainens och Vasabladets Iiireningssplater.
Kurs- och prowerksamhet annonserats i Våra Hundar.

Annan verksamhet

Vasa kenneldistrikts lydnadsansvariga och ordliirande för lydnadskommittdn har under
2008 varit Sonja Lahdenranta-Husu. Distrikrets viltspårkommittd har letts av ordförande
Torsten L€rstrand. Som distriktets utställningsinstruktör har Anna-Mari Sampola fungerat

5. Bidrag

Föreningen har inte erhållit några bidrag under 2008.

6. Ekonomi

Föreningens ekonomi presenteras i iiireningens bokslut och balansrlikning.

STYRELSEN

HATLITUS TIEDOTTAA:

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan erovuoroisten tilalle hallitukseen
uudetjäsenet. Nyt toivomuksena olisikin että saataisiin uutta verra
hallitukseen mukaan. 5lNÄ joka kiinnostuit ota yhteyttä puh.joht. Torsten
Lerstrandiin ja kerro halukkuudestasi tulla kehittåmään yhdistyksemme

toimintaa akt i iv isempaan suuntaan ja tuomaan uusia ideoi ta hal l i tuksen
r iveihin.

Toimikunnat ottavat myös avosylin vastaan uusia aktiivisia jäseniä

mukaan toimintaan. Lisätietoia voi kysellä toimikuntien puheenjohtajilta,
yhteystiedot löytyvät lehden alusta.

STYRETSEN MEDDETAR:

På föreningens höstmöte väljs nya medlemmar til l styrelsen för dem som
är i tur  at t  avgå. Nu hoppas vi  at t  få nya medlemmar med t i l l  s tyrelsen .  DU
som är intresserad, har idör och är vill ig att utveckla vår förening til l en
aktiv föreninB tag kontakt med ordförande Torsten Lerstrand.

Kommitt6rna vill också gärna ha med nya aktiva medlemmar. Ta gärna
kontakt med kommitt6rnas ordförande, kontaktuppgifterna hittar du i
bör ian av infobladet.

Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirievers r.f. Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f, 29



Fleec€ yhdisfyksen logolla
nyt ennakkotilaukset
fleecestä ilmoita väri ja koko
ja haluatko naisten vai
miesten mallin.
Sitovat tileukset 1.9.2009
mennessci
DaaDu@pD,sonera.net
Fleece med föreningens
logo
ny Iär man
ftirhandsbestiillning
fleece,anmäla vilket tiirg och
storlek och damemas eller
"normalt" model.
B indande be s tiil I n i ngar
senast 1.9.2009:
oaapu@,oo.sonera.nel

2Ee

Dummy Teba
. 4009
. 600s 9€

Kaninnahka (sisältää 6009:n
dummyn) / Kaninskin
(innerhåller en 600 g
dummy)

20€

Pilli / Visselpipa
Acme 2ll ll2

8€

T arvikemyy nti / F ö r s iilj ni n g
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Talutin / Koppcl t{,5 €

Valjaat / Spårsclar' 20€

Yhdistyksen rpaita /
Förening T-shirt

t0€

MKN autotana / KR:s
bildekal

ZE

MKN kangasmerkki / KR:s
fgdekal

7e

SNJ talra / FRO dekal

SNJ hihamerkki / FRO
äImmärke

SNJ ri istatarra / FRo
vilt( lckl l

2€
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