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Paheenjohtajalta

Pirkan damit 2009

Hei kaikki!

Tulipa oltua Pirkan dameissaihan 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 harrastajia.

Nyt olette vihdoin saancct kätcenne uunituoreen infolehden, edelirscn r|trnrcron
ilmestymisestäonkin jo vicrähtänyt aikaa. Päivät pitenevät ja syksy lälrcstyy. nrikä
antaameille mahdollisuuden
olla pidcrnpäänulkonakoiriemmekanssa,lenkkcilläja
harjoitella loppukesänja syksyn koitoksia vartcn. Yhdistys järjestää kesänja syksyn
aikana omia kokeita niin Tokossa, Nonrcss kuin Mejässä. Nyt vain kaikki
h€rättelemääntalkoohenkeä,niin tccnrmc kilpailurstarrnrcyhdessä mukavia ja
hienoja tapahtumia.
Yhdistys oli tänäkin \.uonna mukana järJcslän'taissii
klns invillrstll koirutrllyltclyai
Botniahallissaja avuksi tarvittiin noin 20 hcnkilöaimolcmpina pltivinii. Kaikki
näyttelyyn osallistuneettalkoolaisetsaivat kiitokseksi vaivannäöstäänllccccrirxrn.
Kesäterveisin!
Torsten

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 havaittavissavahva jåinnityksen haju, otsilla hiki helmeili, vatsaakinjollain
väiinsija edellisyönäoli uni ollut levotontavä?intelehtimistii.
Ensimmäisenäoli starttaamassaDoni&Pena. Naama totisena Pena asteli hakualueen
reunaan,Tuomari kertoi, ett?ialueella on 6 damia, aikaa on 3 minuuttia noutaa niin
monta kuin ehtii.

Ordfi)rande
Hej på er alla!
Nu är det igen dags {iir vår Info tidning. Det är en tid scn scnastctidningcn 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 sommarensoch höstcnsprov och tävlingar.
Föreningenordnar även i år många olika prov, både i Toko, Nomo samt Mejä. Ta nu
fram talkoandanoch ställ upp och gör våra tävlingar till fina och bra tillställningar.
Vi var även i år med och ordnadeden stora utställningeni Botniahallen.Där behövde
vi ca 20 personer varje dag som hjälpte till. Alla som ställde upp och jobbade {tir
föreningenfick en fleecejackasom tack.
Med trevliga sommarhälsningar!
Torsten

Luvan saatua Doni lähti alueelle kun tuli hännän alla, ja nopeassatahdissa 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 tehtävästiisen mukaan. Seuraavaksi
starttasi Päti&Paapu. Ohjaaja viimeistelytreeneissävannoi ottavansa hosumatta ja
rauhallisesti koko hakutehtåvain, vaikka tuo aikarajoitus hieman kiirettä pitää. No,
sinne treeneihinne ajatuksetunohtui, pientä paniikkia oli ilmassa ohjaajalla.Onncksi
koira eisiiä mitään tiennyt ja teki edelt?ijänsätavoin tehokasta työEi ja taas tuli 5/6
damia talteen!
Heti peräåinstarttivuoroAnne/Tindralla ja samajuthr, ohjaajajzinnityksestiikankeana,
mutta koira perkaa aluetta kovalla vauhdilla, jopa liiankin laajalta alueelta, hieman
liikaa aikaa kuluu hakualueen ulkopuolella, joten ei aivaa yhtämontaa damia tule
talteenennenajan umpeutumista.
Markkeerausja ohjaustehtiivätsujuvat vaihtelevalla menestyksellä,sielä hrlee vielä
esiin koirien kokemattomuusja nuoruus, mutta pisteit?i kasaantuutasaiseentahtiin
kaikille.
Aika pitkäksi venyneen päivän päätteeksi jänniteltiin sitten palkintojen jaossa
yhteispisteitäja sijoituksia. Nuorukaisetpädäsivätjo osittain paljonkin kokeneempien
koirien joukossa hienosti ja saa\.uttivatkunniakkaan 9 tilan l7 joukkueen joukosta!
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Koko kisan voittoon ylsi tänä \uonna Golden Ringin joukkuc. jossu ilokscnrme oli
jäsenenä2 Ziran (DuobleuseRodel) 2007 s)'ntynyttaipentua.

Först startadeDoni & Pena.Med ett allvarligt ansikte gick Penatill sökområdetskant.
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 dammysamahämtasfrån 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 arbetssättoch konstateradetill sin seketerare, att hon kommit ftir att
medverka i tiivlingen just for att fä se ett sådantarbete.Poängkom det också därefter.
Sen startadePäti & Paapu.Förarenhade på sistafäningen pratat om att hon ska ta det
lugnt och inte {äska i sökuppgiften, även om tidsbegrånsningengör att man måste
skynda på. Nå, den plaaen glömdes kvar på fäningen, och det fanns panik luften.
Som tur brydde sig inte hundenom detta,utan gjorde som sin ftiregångareett effektirt
arbeteoch 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 spenderadesutanför sök området, och resulteradei att hunden inte fick apporterat
lika många dammysar.

Merenkurkun noutajienjoukkue: Merenkurkun noutajabtlunt€rs
e
r
r

Pentti Niemelä - SeahuntersDomy Osmond"Doni"
Barbro Fagerholm - SeahuntersPatti Smith "Päti"
Arne Sid-Koskela - SeahuntersSuzy 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 provterminensstart. I Pirkka iir det alltid en avslappnadoch
trevlig atmosffir,där man träffar mångagamla vänneroch flera nybörjare.

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 motståndamavar
mycket mer erfama) och nåddeen hedrande9 plats av l7 lag!
Hela tävlingen vanns i år av Golden Ring laget och i laget deltog till var glädje två av
Ziras (DoubleuseRodel) valpar som föddes 2007.
Kvarkens Retivers lag: "Hunters"
.
.
o

Pentti Niemelä - SeahunterDonny Osmond,Doni
Barbro Fagerholm - Seahunter Patti Smith, Päti
Arne Sid-Koskela - SeahunterSuzy QuaFo, Tindra.

Hälsningar,
Jyrki & Eippa.

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,
magbesväroch med nattensrastlösasömn, kämpade{tirama med sin spänning.
6
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Ziran kiivtiinnönkoe 21.2.2009
Noutajien käytiinnön metsästyskoesuoritetaannormaalin metsästyksenyhteydessä,
joko sorsajahdissa,kanalinnustuksessa,fasaanijahdissa
tai vaikka varismetsäIlä.Myös
muun pienriistan , esim,jäniksen, nouto kelpaa kokeessa.
Käyt?innönkokeen osallistumisoikeussaar.utetaankun koiralla on 2 voittajaluokan I
palkintoa noutatajien b-metsästyskokeesta.Senjälkeen koe anotaan itse ja
tuomaxitoimikunta hoitaa hromarin. vaikka useimmiten kä\4ännössäitse sovitaan
tuomarin kanssapaikkaja aika.
Kokeen kaikki tuomari ym. kulut lankeavatkoirakon maksettavaksi.
Kokeessa on aina oltava 2 koiraa, jotka voivat olla mol€mmat awosteltavana, tai
vaihtoehtoisestitoinen koira toimii "nollakoirana", koska kokeessaawostellaanmyös
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. Fasaanijahdeissasaalis voi kuitenkin jäädä olemattomaksi,
ellei koira aja lintuja ammuttavaksi. Kokeesta saadaanjoko hytätty tai hyviiksytty
tulos.
"Zira"(Duobleuse Rodel) suoritti kayännön kokeen hyvåiksWsti 21.2. -09, Hauholla,
Wuolteen kartanolla, Suomen Metsästysnoutajienperinteisen kauden lopetusjahdin
yhteydessäjairjestetyssäkokeessa.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"tapaankohotettiin malja jahdin onnistumiselle.
Sitten levittäydltiin alueelle,kukin haluamaansasuuntaan,yksin tai porukoissa.
AamupäivåinZira sai olla yksin noutamassameidän porukassa(minäkoiranohjaajana,
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
puolushrskeinohanon piiloutuminen, ja siinä ne ovat kyllä mestareita,ihminen ei nijtä
kyllä löydä ojistaja pensaistailman koiran tarkkaa vainua.
Zia löysi linhrja tasaiseen tahtiin meidiin kulkiessa ympffi metsäsaarekkeitaja
peltojen reunojaja aika nopeastioli minimi 3 noutoajo suoritettu. Sitten liiteli kauas
pellolle jonkun muun ampuma haavakko fasaanija tuomad käski ottaa sen talteen
ohjauksella.Zirallakin taisi olla siitä jonkinlainen havainto, kun se käskystärynnisti
peltolle ja suoraanfasaaninluokseja nappasisen vauhdistakiinni ja toi talteen. Siinä
hrli sitten "extrana" haavakonkin nouto suoritettua.
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Sittennautittiinlaavullaherkullinenlounasja juotiin kahvitpäälle.
IltapäiväksiHarri otti omarrkoiransamukaanja "Ronjakin"piiäsi autostahrtustumaan
fasaanijahdin
ihmeisiin.Jlrki otti myös'Zicon" mukaanjahtiinja lähti omille teilleen
NurmenArtin kanssa,joka oli koirattomanajahdissa.
Nlt katsottiin sitten koirien yhteistyötiija hyvin toimivat "Paavo" ja "Zira" yhdessä.
ja r.uorotellennoutivatniitit. Välillä
Vuorotellenajoivatlintuja ylös ammuttavaksi,
tuntui, että aivankun niillä olisi ollut harjoiteltukuvioo Kaikenkaikkiaansaatiin9
fasaaniatalteen.
Muutenkinpäiväoli mitä mukavinja ilmakin suosimeiä kovasti.Mukavatunnelma
ja hyvääseuraa.Alkuillasta
oli vielä Suomenmetsästysnoutajien
lrosikokousja sitten
siirryttiinviihteelle.
Kartanonpihamaallao1i leikkimielisiäkilpailuja koirille sekaihmisille,senjälkeen
ja istuskeltiinlrimmitetyssä
sauna:rn
ulko "baljussa"jopa yli 20 henkeäyht'aikaao
Sittenmaishrvaillallinen kartanollaia kvllåihänsiellä monet laulaa luikauttivatkin
karaokenmerkeissä
illan mittaan.
Sunnuntaina,aamupalanjälkeen, olikin sitten aika kääntääauton nokka taas kohti
Vaasaa.
Eivor & Zira
(ToimituksenlisäyksenäZira sai kolmannenVOI l-tuloksen28.6.2009ja näin ollen
ja koiralle!!)
tittelinFI KVA! Onnittelutohjaajalle

Ziras Praktiskuj aktprov 21.2.2009
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 kostnadersom tex domareftir provet tillfaller ekipaget själv.
I provet skall det alltid vara 2 hundar, båda kan vaxatävlande 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 hundensupp{iirande med skadatvilt. Under provet kar
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man anvuindahunden 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.

PipsaIIa i ntoa riitt iiii : Pipsasta kaksoisval io !

'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
engelsktradition skåladesdet 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. Fasanensnaturliga 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 inleddesav Finlands Jakhetrieverrf:s årsmöteoch sen blev det
underhåll. Lekflillda tävlingar ftir både hundar och människor ordnas på gården, sen
var det bash.roch "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
(Redaktionenstillägg, Zira fick sin tredje 1 i Elit klassen28.6.2009 och såledestiteln
Finsk Jaktchamoion! Grattis till bådefitrare och hund!!)
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FIN TVA & JVA PilliklubinPiparminttu,
om.ja ohjaajaSonjaLahdenanta-Husu
Pipsallaon pennustaasti ollut intoa, iloisuutta ja temperamenttia.Olenkin monesti
laskenut leikkiä ja saronut, ett?iPipsa ei ensimmäisenkabden ikäwotensa aikana
malttanut opetella kävelemaunldåin. Aluksi ydtimme todella opetella malttamista,
sillä Pipsaoli sitåimielui,ettäkaikki maailmanihmeeton tutkittavaja mieluummin
heti eikä huomenna. Pipsa on todella monipuolinen harrastuskoira,kun ensin
löysimmeyhteisensävelen.
Arvostan Pipsassa erityisesti koulutettawutta ja työskentelyhalua. Iloisuus,
innokkuus,toistojenkestokyky sekätoisaaltanopeaoppimiskylgrovat ominaisuuksia,
jotka Pipsalla ovat todella kohdallaan. Olen ohjaajana pyrkinyt etenemäiin
harjoituksissa
Pipsanominaisuuksien
mukaanja senehdoilla.Oikotietåei ole ollut,
perusasiaton osattavaja niiden päälle oli hyvä rakentaa.Matkan varrella ohjaajana
sopivasti- ei liikaa eikä
harjoittelinvaatimaan
Pipsalta,niin kisoissakuin treeneissä,
liian vähiin. Opettelin ohjaajanamyös kantapäiinkautta, ettii koiraltaan ei myöskäåin
pidä vaatia sellaistamiä 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
kisatilanteessaole helppoa ollut. Emme kuitenkaan antaneetperiksi ja harmonia
jossaoli roppakaupalla
onnistumisia.
löytyi. Palkintonaviime vuodenkisakausi,
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Viime wosi oli Pipsanvarsinkintokossa,mutta myös mejässätuti onnistumisia.
Pipsalle myönnettiinkin jäljestämisvalion arvo samanapäivänä tottelevaisuusvalion
arvon kaassa. Toko -valioitumisesta "uraputki" aukeni ja pipsa otti viidesä
tokokisasta peräjälkeen ykköshrloksen evl:sså. Kisakautemme påiätryi Vaasan
kennelpiirin piirimestaruuteen. SaarutimmePipsankanssavuonna 2008 enemmåin
kuin meillå oli tavoitteena.
SonjaLahduranta-Husu

Me nossa tottelevaisuuskokeeseen ?
Yl€istä
o Toko-kokeisiinvoi osallistuakaikenrotuisetkoirat (myösmonirotuiset)
o koiran oltava
o l0 kk tiiyttänyt (evl 15 kk)
o hrnnistusmerkittyja rokotettu
o ilmoittauhrminen
r jåifestettiivistäkokeista
ilmoitetaanesimKoirammelehdessä
.
ilmoittautumislomake
. kokeeseen
otettavamukaankoiranrekisterikirja,rokotustodishrs
ja kilpailukida
r luokatalo,avo,voi, evl:> FI TVA
Suorituksetkehåssä
. kaikki liikkeet alkavatperusasennosta
ja påiätyvätperusasentoon,
jossa koira
istuuohjaajanvasemmalla
puolella
. käskysarojen
tuleeolla yksiosaisia:>saaitsevalita
r liikkeen arvostelu alkaa ohjaajan vastattua myönteisesti "onko valmista"kysymykseenja awostelupäättyyliikkeenohjaajan/tuomarin,kiitos,' sanaan
r koiraaaei saakoskeasuorituksenaikana
o liikkeiden välillä koiraa saapalkatahillitysti kehuen
. makupaloja
tai lelujaei saakehänsisäpuolella
kä)ttä?i
MILLOIN TOTTELEVAISUUSKOKEISIIN?
Minulta on usein kysytty, milloin koirakko on valmis toko-kokeisiin.
Yksiselitteistävastaustaei ole, sillä jokainen koirakko on erilainenja asiaan
vaikuttaamoneteri tekijät. Ohessakuitenkinmuutamiayleisiänäkökulmia,
joita
voit miettiä,kun harkitset,milloin olet koirasikanssavalmistoko-kokeeseen.

Mistä tietååolevansavalmis osallistumaantoko-kokees€en
. kokeeseenvoi osallistua, kun koira on hallinnassasija osaå tarvittavat
liikkeet :> kokeeseenei kannatalähteävain onneaankoettamaar
Miten valmistautua?
o Toko-säiintöihinkannattaatutustuaehrkät€en
käy katsomassa
etukäteenviralliset toko-kokeet,erllen kuin itse osallistut
monipuolinenharjoittelu ajoissaennenkoetta=> koetilanteessa
voi tulla
eteenvaikkaminkälaisiahäiriöitä
ympåristöissäja
erilaisissa
häiriötilanteissa
eri aikoinaja säässä
kuin såiässä
haloittelulla varmuutta
jos kokeessavaadill^va suoritus onnistuu haioituksissa vain joka toisella
kertaa:> mitenkokeissa?
jotta koira oppii odottamaan
palkkaamista
tulee satunnaistaa,
palkkaasekä
senettei sekoskaantiedå milloin/millaisenapalkkio h.rlee
välillä palkkio katsekontaktista,
toisinaanvastamuutamanliikesuodtuksen
jälkeen
. hyviähadoituksiaovat"möllitokot"
. rutiinit koeaamuna;ruokinta, lenkkeily
. koepaikkaantutustuminen/kuinka paljon aikaatarvitsette
.

KOIRA EI HUIPUTA SINUA KOKEESSA!

.

Kokeenjälk€en pitäisi istahtaahetkeksimi€ttimåän:
o Mikä meni h].vinhuonosti => MIKSI?

Jos haluat saadatuloksia,asetaitsellesitavoitteet
r Sitouduniihin,ioten asetane realistisesti,
muttataq)eeksihaastaviksi
. Harjoitteluun menee PALJON aikaa ja energiaa:> opi olemaån
kärsivällinen
. Tulokseteivättule hetkessä
eikähutiloimalla
Tavoitteenvoi miiäritellä pidemmälle aikavälille, mutta matkaavarrellevor
laittaavålitavoitteita
. Esim. tavoitteenasaadakilpailuoikeus avoimessahökassa
.
l. askel:Täytyyha{oitellavielä tiett5,jäliikkeitäja häiriöitii
o väliaskel:mölli-kokeeseenosallistuminenjne..
o aikatalulutus:
liikkeidenhadoitteluyksin neljästiviikoss4 ryhmåin
kanssakeran viikossa,osallistuminen
mölli-kokeeseen
kesåikuussa,
viralliseenkokeeseen
heinlikuussa
ine....
Siinä asiaapohdittavaksiseuraavaakisakauttaajatellen. Muista kuitenkin, että
tottelevaisuudessa
ei ole kyseainoastaan
kilpailemisesta
vaanyleensäkinsinunja
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koirasi yhdessäolosta.Tottelevaisella koiralla on helpompaa ja turvallisempaa
tässä meidtur ihmisten normittamassa maailmassa.
Sonja Lahdenranta-Husu

Starta på lydnadsprov?
Allmän information
.
o

r

r
.

På lydnadsprov fiir alla hundraser starta (ocksä blandraser)
Hunden måstevara
e l0 månader(elitklas l5 manader)
e vaccinerad och id mårkt
anmälning
. proven anmåls i tex tidningen Vara hundar
. anmälningsblankett
Till provet skall tas med hundens registeringsbevis, vaccineringsintyg och
tävlings bok
klassernaär: rybörjar, öppen,segeroch 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-ningav 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 staxtapå 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

MerenkurkunNoutajatr.y. / KvarkensRetirieversr.f.

Hur llirbereder du dig?
.
Det löns att bekantasig i ftiwäg i prov reglema.
.
Far och titta på ett lydnadsprovfiire du själv startar.
o mångsidigträning i tid före provet för under provet kan det komma emot vilka
somhelst störninsax
tränai olik omgivning och underolika stömingax,olika tider och i alla väder
triining ger säkerhet
i fall rörelsensom krävs i provet, lyckas varannangårrgpå träning, hur gör jag i
prov?
belöning slumpartat,såatt hundenläx sig att väntapå belöning men ocksåatt den
aldrig vet nåireller hur belöningenkommer.
o iblaad belöning genom ögonkontald, men emellanåt ftirst efter några utftirda
rörelser
bra triiningaråir"möllitoko" = lekfullt lydnadsprov
provmorgonenegnarutiner, ge mat och gå en l?i.nk
bekantadig medprov platsen/ hur mycket tid behöverni
HTJNDENLURAR DIG INTE I PROV!
Efter provet sätt dig ned och fund€ra en stund:
o Vad gick bra/öligt => VARFÖR?
Om du vill ha resultågsätt ut ett mål
. gör realistiskamål men ändåtillräckligt utmarandesom du binder dig till
. Till träning går myckettid och energi=> lär dig att våra tålig
. resultatkommerinte genastoch inte med slarv
. Målet kan mar faststiilla fiir en l?ingretidsperiod,men man kan ha olika etapper
på vägen.
.
Tex. målet att få t?ivlingsrätti öppenklass
.
1 steget:Måsteännutriina vissarörelseroch stömingar
. mellan etapp:delta i Mölli toko osv
. tidschema:triining av rörelser ensafina gångeri veckan,en gäng i veckan i
grupp,deltai mölli toko i Juni och stratai officiellt prov i juti osv
Hff någotatt tåinkapå till nästatiivlings säsong.Kom åinö ihåg att lydnad Zirdet inte
bara fr.åganom att tävla utar oftast åirdet samvaromellan dig och din hund. En hund
som är lydd har det lättare och har det tryggare håir i våra måinniskorsnormerade
värld.
Sonia Lahdenranta-Husu
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Vimpulan Aamu Aurinko:
Merenkarkun No utaj ien Vuoden Niiyttelyno utaj a
Vimpulan kennelissä Laihialla suunniteltiin kiharapentuetta
r.uonna2006. Ja tästä pentueestaoli 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 nartunja 5 urosta.Narttu-pentu syntyi juuri aamuauringon
ensisäteidenilmestyessätaivaanrannantakaa, joten mikä olisikaan ollut sopivampi
pennulle nimeksi kuin Aamu Aurinko.
Aamu sopeutui perheeseemmehyvin, 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-penturuusukeja h).vä arvostelu: ihastuttavanuori neiti, jolla erittäin
kauniit linjat ja hyvä rakenne. Ja mikä parasta samassanä)4telyssäesitin Aamun
Ulpu-äidin RYP 2:ksi. Huippua! Näyttel),rumbaajatkettiin tasaiseentahtiin ja sertejä
Aamu ehti kahmia 12 kpl ennen valioitumistaan. Siinä sir.ussatuli 4 x cacib ja 6 x
ROP.

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-reissullaPaulanja Erkin
matkassa,mutta hyvin tekstiviestit kulki. Erkki tiedotti tasaiseentahtiin: ERI....., PN
1....., ROP ja siinä vaiheessajo 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.Tuomarinaoli Ari-Pekka Fontell: Mukava, sosiaalinen koira, joka tekee
sitkeästi työtä kattaen alueen hyvin. Ottaa riistat empimättäja toimii saumattomassa
yhteistyössäohjaajan ( Maunon ) kanssa.Hyvillä metsästysvieteillävarustettunarttu,
joka selvitää kokeen hienosti.
Mejääkin ehdittiin kertaalleenkokeilla, 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 hadoitellaannomea!
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

FIN JVA Vimpulan Aamu Aurinko (Kuva: Laihian Kuva)
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retirieversr.f.
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YhdistyksenKoekalenteri
19,-20.9.NOME-B Närpiö. La 19.9.2009:VOI (Nurmi Antti), su 20.9.2009:ALO
(SivdnHarri) 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. Ehrsijajåirjestiivänyhdistyksenj?isenillä.VOl-luokassaVaasan
KennelpiirinPiirimestaruus.
Työhtekijiiksi NoME-hokeisiin voit ilmoittoutua Tuija Kurhelalle p.0400-933619tai
Iuij a k ur hela(@laani nhallit as.fi
Om du har nöjlighet att komma och arbela på jaktprovet, tag kontakt med Tuija
Kurhelallep.0400-9336I 9 eller tuija kurhela@Iaaninhallitus.fi

FöreningensProvkalender
Jaktnrov (NOME)
19.-20.9.NOME-B Nårpes,Lö 19.9.2009:
EKL (Nurmi Antti), sö 20.9.2009:NKL
(SivdnHarri)ochÖKL (NurmiAntti.l.Anm. 10.8-J1.8.2009
Heidi Troberg,La[astået
15, 65450Solf. Förfi. htro@uwasa.Iieller tel 040-5365174.2't€ tililte 495810_
2100675.Förtur ftir arrangerandefiireningarsmedlemmar.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,Lallastået15,65450Sotf.Förfr.htro@uwåss.fitai puh 040-5365174.
27€på konto495810-2100675.
Förhr för arrangerande
öreningarsmedlemmar.
MEJÄ - prov

19.9NOME-B Nårpiö. La 19.9.2009:
AVO (SivdnHarri) Ilm. 10.8-31.8.2009
Heidi
Troberg,Lallastået15, 65450Sulva. Tied. s-posti htro@uwaså.Iitai puh 0405365174. 27€ ttblle 495810-210067
5. Etusijaj ärjestävåin
yhdisryksenjäsenillä
Meiå -koe

13,9Viltspårprov i Solf.Anm. och förfrågningarpia Lagus,Älggdsvägen10,66530
Kvevlax
044-2599
1102,pia.lagus@yle.fi
Utställnine

13.9 MEJÄ-koe Sulva Tied. ja ilm. Pia Lagus,Älggräsvägen10, 66530Kvevlax,
044-259tl02
Nävttely

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

15.8.RyhmänäyttelySepänkylänkoulukeskuksessa
; FCI: 7/8 & 9, Merenkurkun
Noutajat, WoFF-VörånejdensHundklubb-Vöyrinseudun
Koirakerho. Lisätietoa
www.bob-brand.li/rnustasaari/index.htm
Työntekijiiksiniiyltefun voil ilmoiltautua Heidi Trobergillep.040-5365174 tqi
htro@4wasufi
Meddela Heidi Trobergillep.040-536 5174 tai htro@uwaso-liom du har möjlighet
att komma ochjobba på utsfiihningen,

MerenkurkunNoutajatry.
KvarkensRetrieversrf.
Vuosikertomusvuodelta2008
r.

TOIMIHENKILÖT
Yhdistyken syyskokouksessa15.lL2007 valittiin TorsteD Lerstrand yhdistyksen
puheenjohtajaksi
llodelle 2008. Johtokunnan
jäsenistäerovuorossa
varsinaisista
olivat
ja Camilla Sellberg. Vaninaisiksi jäseniksi valittiin Sonja
Sorja Lahdeffanta-Husu
ja Camilla Sellberg.Hallitus on myöntänyteron SannaSillanpäälle
Lahdenranta-Husu
hänenomastaplynröstään1.1.2008lukien. Hänentilalleenjäljellä olevaksitoimikaudeksi
eli luodeksi2008valittiinBarbroFaserholm.
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Vamjäseniksijohtokuntaan valittiin Henriikka Kontturi ja Kirsi Mäenpää-Suomalaitren.
valittiin Heidi Troberg. Johtokunnan
Jäs€nsihteeriksi
perustavassa
kokouksessa
7.1.2008
valittih yhdistyksenvarapuheenjohtajaksi
ja sihteeriksi Sonja Lahdenranta-Husu
ja
nhastonhoitajaksi
CamillaNylund.

VuodenNäyttelynoutaja
.
LabradoriFIN MVA Mallom's SundaySunshine,
om. Janneja Maria Halonen,
Nämpnäs

Johtokunnallisäksi yhdistyksessäon toiminut neljä toimikuntaa:

Antr's Minne
.
sknnFIN MVA Kvamtorpet'sIna Scot,om.BirgittaHällsten-Pada

NOUNOME: Puheenjohtaja
Tuija Kurhela, JanneFagerholm,Heti Hietala, Camilla
Sellberg, Eivor Cellberg, Henriikka Kontturi, Heidi Troberg, Marjo Männistöja JyrkiKjellman.
Kangasluoma
MEJÄ: PuheenjohtajaPia Lagus,TorstenLerstrand,PeterKronlöf, Antero Kontturi
TOKO: PuheenjohtajaTiina Kuusela,Henriikka Kontturi ja HannaVainioniemi
NÄYTTELY: PuheenjohtajaKirsi Mäenpiiä-Suomalainen,Henriikka Kontturi, Heidi
Trobergjakes?ikuun
alustaMarianneBack.
Yhdistyksentilintarkaslajina
toimintakaudella
2008 olivat Tiina Kuuselaja Jari Kuusela.
Varatilintarkastajina
olivat RaijaEkholmja Heli Hietala.

VuodenMEJÄ-koira ji Bellanmatja
.
FIN JVA & MVA TollerbayDerexJoy, om. AgnetaNorrholm & Eva-Lisa
Granholm
VuodenluokanyaihtajaMEJÄtssä
o

FIN MVA & JVA UpwardsHappy Smile om. PaulaKäsnänen-Koillpofas

VuodenNOME-koira
.
Knn Doubleuse
Rodel,om. Eivor SellbergjaEija Tuominen
Virallistenkiertopalkintojen
lisäksija€ttiinseuraavat
epävimlliset
kiertopalkinnot:
KannustuspalkintoiVuodenahkerin MEJÄ-parivatjakko
r
FIN MVA & JVA UpwardsHappy Smile om. PaulaKäsnänen-Koiwpor.as

VIRALLISTEN KOKOUSTEN EDUSTAJAT
Sonja Lahdeffanta-Husuvalittiin yhdistyksenedustajaksiVaasan Kennelpiirin ry:n
varsinaisiin kokouksiin ja varalle Eivor Sellberg.Yhdistyken edustajiksiSNJ:n kevät- ja
qyskokoukseen valittiin TorstenLe$trand ja H€idi Trobergja varalle Sorja Lahd€nEntaHususekäTuija Kurhela.
JÄSENMÄÄRÄT JA _]I,I]A.KSUT2OO8
Jäseniäyhdistyksessä
31.12.2008oli 231 kpl. Jäsenmaksu
oli 23 gmosijäsen, 3,5 €
perhejäsen/r,uosi.
jolloin
Jäsenilläoli mahdollisuus
liittyä pelkäst?i?in
MKN ry:n jäseneksi,
jäsenmaksu
oli 12€/vuosi. Liittfnismaksuuudetlejäsenelleoli 3,5€.

Jaettiinruusukkeetseuraavillevuonna2007 iälkivalion arvonsaaneille:
Suomenjälkiyaliot:
.
Korthårigataxtiken MariarannanAamu, om. Kai Ylikoski
.
NovaScotiaDuck Tollingretrievertiken
TollerbayRedCayenne,
om.Agneta
Norrholm & Eva-LisaGranholm
.
FlatcoatedretrievertikenKevätniityn A Heart ofGold, on. CharlottaHoltlund
.
Labradorretriev€rtikenMacy, om. Laila Hurnrnelgård
.
KultainennoutajaFIN JVA Cosmona'sIndian Summer,om. Hilkka Linnakangas
.
FIN KVA-J; labradorretrievertikenValpisa'sCarmen,om. TorstenLerstrand
.
FIN KVA-J; lyhytkarvainenmäl.r?ikoiraKeski-MaanMeriadoc,om. Kristiina
E*kilä

TOIMINTA
Yhdistys on wosi- ja slyskokouksenlisåksi jfiestiinyt erilaisia koulutustilaisuuksia,
jäsenilleen.
harjoituksia
Kokoukset
20.02.2008pidettiin yuosikokoussotilaskodissa.Kokouksessa
jaettiin kiertopalkinnot
seuraa!ash:
vuoden TOKO-koira
.
Iftru wiikar's Tonellini,om.Minja Vitikla
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Ruotsinjålkivrlio:
.
GoldenretrievertikenDreamMax Pemilla Wiberg, om. Ann-Marie Viklund
Suomenmuotovrlio:
.
FIN MVA Tollerbay Blue-Berry,om. AgnetiaNonholm & Eva-LisaGranholm
.
FIN MVA Mallom's SundaySunshine,
om. Janneja MariaHalonen
Pohjoismaidenmuotovalio:
.
Kultainennoutaja
FIN MVA, N UCH, S(u)CH,POHJMVA DewmistSupersonic,
Om. Carina& Jari Päivärinta

MerenkurkunNoutaiatr.v. / KvarkensRetrieversr.f.

Hallihrskokoontui9 kertaa.25.1L08pidettiinyhdistyksen
syyskokous
sotilaskodissa.
Koulutus
Toko-toimikunta
Jädestikeväälläja syksylläkilpa-, perus-ja pentukursseja.
Vetäjinätoimivat Henriik:ka
Kontturi,HannaVainionpää,
Heidi Trobergjalda EhNtrömsekäTuija Kurhela.
Toimikuntajfiesti myös viikonloppuToKo-kurssin toukokuussa.
Kurssinvetiijänäoli
Matti Kontkanenjaosallistujiaoli n. 20.
Nome-toimikunta
HeidiTrobergosallistuiSNJ:njiidestämilleylitoimitsijakurssille
26-27.4.Padasjoella.
SNJ:n koulutuspäiville osallistuivatyhdistyksenpuieenjohtajaTorsten Lerstrandja
puheenjohtaja
sihteeriSonjaLahdenranta-Husu
sekänome-toimikunnan
Tuija Kurhelaja
jäsenetCamillaSellbergjaEivor Sellbergsek?iyhdistyksenjäsensihteeri
Heidi Troberg-

Harjoitukset
Toko-harj oitukset
Tiina Kuuselaveti jonkin venan keväälläja syksyllä perustottelevaisuusharjoihrksia.
Koirakoitaoli 3-10per harjoihrskerta.
Katsoedellämyöskohtakoulutus.
Nou/Nome-harjoituksiaon pidetty seuraavasti.Nou- ja nomeharjoituksetalkoivat
tammikuunlg.päiv?inäHarjoituksiapidettiin vuoroviikoin;ryhmäjakonapennut,vastaalkajat sekä taipumuskokeisiin
tähtäävätja toisenaryhmänäkilpailevat-koiratryhmä.
Harjoituksiajatkettiin 15.3.alkaenkesåikuunpuoliväliin saal4@ja kesätauonjälkeen,
elokuun6.päivästiialkaenaloitettiinharjoihrksetsamallaryhmäjaolla. Viimeisetsyksyn
hadoitukset
olivat23.9,2008.
16.2.pideniinDegerffiiskillä
leikkimielisetTalviolympialaiset.
Osallistujian. l5 koirakkoa,
2.3.pidettiinMustasaaren
SulvanPumppuasemalla
epäviralllinen
noutajienWorkingTestkoe.Kokeeseen
osallistuin. 22 koiraa.Tuomarinatoimi Timo KoskiahdejaMiia Nyrhilä.
ja €lokuunlopustamaflaskuulle
Niyttely-harjoituksia pidettiinhelmikuustakesäkuuhun
abb:nparkkipaikalla. Harjoitustenvetäjinätoimivat näyttelytoimikunnan
kaikli jäsenet
ja kerransaimmeulkopuolistaapua,"miestuomarin"
l,uorotgllen
muodossa.
Harjoituksissa
oli keskimiifin 2-15 koiraa.Loppuruodesta
pidimmeyhdistyksen
pentukurssilaisille
omat
näyttelyhadoitukset.
4.4, Näyttelytja kilpailut

Mejå-toimikunta järjesti kahdet jäljestyskokeetl.uoden aikana seuraavasti:18.5.
jossa ylituomarinatoimi TorstenLerstrandja 14.9. Veikarsissa,jossa
Mustasaaressa,
tuomarinatoimi JormaNummijärvi.
Piirinmestaruud€n
voitti Novascotiannoutaja
TollerbayBanjoBlues,om. Mikael & Venja
Appel
Näyttelytoimikunta järjesti
Match
show:n
Vaasan Kasarminkentällä
06.05.2008.Osallistujia
oli n. 50, vesisateesta
huolimatta.Tuomarsinaroimivat Anja
ja Birgitta Strömman.Järjestelyihin
Norrgfud,Ann-MarieStrandberg
saatiinapuamuista
toimikunnista
sekäjäseniltä.
Nome-toimikuntajärjesti noutajientaipumuskokeet
29.5.2008Närpiössäja ylituomarina
toimi Petri Tammisto.Noutajientaipumus-ja metsästyskoe
B (alo) järjestettiinyhdessä
Syd-Osterbott€n
Kennelliireningin
kanssaNärpiössäl8-19.7.2008,
ylituomarinaAri-Pekka
Fontell.
ja noutajienmetsästyskokeen
Toimikuntajädestimyös20-2l.g.noutajien
taipumuskokeen
(B) Lauantainaoli taipumuskoe
ja m€tsästyskokeessa
oli avoin luokkaja sunnuntaina
alokas- ja voittajaluokka. Voittajaluokassakilpailtiin myös Vaasan kennelpiirin
ja kennelpiirinmestariksihrli Doubleus€RodelohjaajanaEivor Sellbergja
mestraruudesta
om.Eivor SellbergjaEija Tuominen.Viikonlopunkokeeseen
osallistuireilut 50 koiraa.
Toko-toimikunta j?irjesti 10.6. virallisen loko-kisan.Tuomarina toimi Jaana Alaja liikkeenohjaajana
Liihdesmziki
SatuJuurikka.Koirakoitaosallistui12. Koe oli myös
ja Alo-luokan mestarioli Eliisa Laholakoirallaan
M€renkurkunnoutajienmestaruuskoe
Lauder'sMysteryBeam. EVlluokan mestarioli SonjaLahdenranta-Husu
koirallaan
TKl,
TK2,
TK4,
FIN
TVA
&
JVA
Pilliktubin
Piparminttu.
VaasanKennelpiirinpiirinm€staruudesta
kisattiin Vaasassa21.9. yaasan Kennelpiirin
Toko-piirinmestaruuden
voitti pari TKl, TK2, TK4 FIN TVA & JVA Pilliklubin
ja SonjaLahdenranra-Husu.
Piparminttu
MerenkurkunNoutajatry oli mukanajärjestämässä
BotniahallinKV rl,äyftelyä26.-2'7.4.
sekä Maalahden näyttelyä 9.8. Yhdistyksen jäseniä oli paikanpäälläauttsmassa
jä.jestelyissä.
Julkaisuja
Toimintaruoden
aikanaei julkaishrtiedotteita.
Ilmoiluksia
Yhdistyksentoiminnastaon ilmoitettu Pohjalaisenja Vasabladetintoimintapalstoilla
Kurssi-ja kilpailutoiminnasta
on ilmoitettumyösKoirammelehdessä.
4,7, Muu toiminta
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VaasanKeDnelpii.i ry:n toko-vastaavana
ja tokotoimikunnan puh€enjohtajana
on toiminut
Sonja Lahdenmnta-Husu.VaasanKennelpiiri ry:n mejä-toimikunran puheenjohtajanaon
toiminut TorstenLerstrandja nä,'ttelyohjaajanaAnna-Mari Sampola_
AVUSTUKSET
Yhdistysei ole saanutavustuksia.

Utställningskommifien: Ordörande Kirsi Mäenp?iä-Suomalainen,
Henriikka Kontturi,
Heidi Trobergochfiån börjanavjuni MarianneBack
Revisorerliir verksanhetsperioden2008 var Tiina Kuuselaoch Jari Kuusela SuDDleanter
åt revisorema
var RaijaEkholmja Heli Hietala.
Föreningensrepresentation

TALOUS
Yhdistyksen
ja taseraportista.
talouskäy ilmi tilinpäätösJOHTOKI.J'}ITA

SonjaLahdenmnta-Husu
valdessom represetanttill VaasanKenneldistriktsordinariemöten
och Eivor Sellberg som suppleant. Föreningen representeradespå FRO:s vår- och
höstmöten av Torsten Lerstrand och Heidi Troberg och som deras suppleanterSonja
Lahdenranta-Husu
och Tuija Kurhela.
Medlemsantalochmedlemsavgifter2008
31,12.2008
hadefttreningen231medlemmar.Medlemavgiffen
under2008var 23 € liir en
normal årsmedlemsamt 3,5 € ör vade familjemedlem.Det är möjligt att anslutasig till
KvarkensRetrieversrf utan att anslutasig till FRO. Dennat),? av medlemskapkostadeår
200712€ Anslutningsavgiften
fii. alla R?ersmedlemskap
var 3,5€.

MerenkurkunNoutajatry.
Kvark€nsRetrieversrf.
Ärsberåttelseftir året 2008

Verksamhet
Föreningenordnadefiirutom ett års- och ett höshnöteävenskolningstillfdllen,tr?iningaroch
prov Iör sinamedlemmar.

Styrelsenoch atrdrafunktionårer
På liireningenshöstmöte15.11.2007
valdesToNtenLelstlandtill öreninsensordldrande
fttr år 2008. Av styrelsensordinariemedlemmar
Sonja Lahdemanta-Huiu
och Camilla
Sellbergi avgångstur..
Till stfelsen valdesSonjaLahdenranta-Husu
ochCamillaSellberg.
Styrelsenhar beviljat SannaSillanpääavgångffin stlrelsen på hennesegen begiiranfran
och med 1.1.2008.Barbro Fagerholmvaldes i st?illetför henne ör kvarvarande
ve*sanhetstidltjr året2008.

Stadgeenligtårsmötehölls 20.02.2008i Soldathemmet.På mötet deladesöljande
vandringspriserut:
Vandringspristill bfrstalydnadsprovhund
.
Gold€nretrieverhane
Wiikar'sTort€llini,äg.Minja Vitikka

Till suppleanterör rår2008 valdes Henriikka Kontturi och Kirsi Mäenpää-suomalainen.
Heidi Troberg valdes till medlemsseketerar€.
På styrelsenskonstitutiol€randemöte
7.1.2008valdes Sonja Lahdemanta-Husu
både till öreningensviceordfiirandeoch till
öreningens sekreterare.CamillaNylund valdestill kassöritir åre{2008.

Årets utstållningsretriever
.
Labndor FIN MVA Mallom's Sunday Sunshine,äg. Janneja Maria Halonen,
Nämpnäs

I Iöreningenfinns fora aktivt fungerandekommittder:

Antr's Minne

Jaktkommitt€n: Ordltirande: Tuija Kurhela, Janne Fagerholm, Heli Hietala, Camilla
Sellberg, Eivor Cellberg, Henriikka Kontturi, Heidi Troberg, Marjo MiinnistöKangasluoma
ochJyrki Kjellman.
Viltspårskommiftdn: Ordftirande Pia Lagus, Torsten Lerstrand, peter Kronlöf, Antero
Konthrri
Lydnadskommittdn::OrdlörandeTiina Kuusela,Henriikka Kontturi ia HaDnaVainioniemi
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FlattikFIN MVA Kvamtorpet'slna Sco! äg.BirgittaHällst€n-pada

Ärets Vilbpårhund och Bellaspokal
.
FIN JVA & MVA TollerbayDerex Joy, äg. Agneta Norrholm & Eva-Lisa
Granholm
Ärets klassbltare(Viltspår)
.
FIN MVA & JVA UpwardsHappySmile om. PaulaKäsniinen-Koiruponas
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Äretsjakthund
.
GoldenretrievertikDoubleuse
Rodeläg.Eivor SellbergochEta Berglund

HeidiTrobergdeltog i FRO:Sjaktskolningsledarutbildning
i Padasjoki26-27.4.

Förutomde ofliciellavandringsprisema
deladesf<iljande
inofficiellavandringspriser
ut:

Till FRO:Sskolningsdagardeltog IiireningensordliirandeTorstenLerstrand,skreterare
jakt-kommitdns
SonjaLahdenranta-Husu,
ordldrande
Tuija Kurhela,medlemmama
Camilla
SellbergjaEivor Sellbergochltireningens
medlerrnsseketerarc
Heidi Troberg.

Årets fl itigasteviltspårsekipage
.
FIN MVA & JVA UpwardsHappy Smile om. PaulaKäsnäner-Koivuporras
Påårsmötetdeladesdetut rosettertill de hundarsomerhållitsDårchamDionat
2007:
Finsk spårchampion:
.
Korthårigataxtiken MariaramanAamu, om. Kai Ylikoski
.
Nova ScotiaDuckTollingfetrievertiken
TollerbayRedCayenne,
om.Agneta
Norrholm & Eva-LisaGranholm
.
Flatcoated
retrievertiken
KevätniitynA Heartofcold, om. CharlottaHoltlund
.
LabradorretrievertikenMacy, om. Laita Hummelgård
.
Kultainennoutaja
FIN JVA Cosmona's
IndianSummer,om.Hilkka Linnakangas
.
FIN KVA-J; labradorretrievertikenValpisa'sCarmen,om. TorstenLerstrand
.
FIN KVA-J; lyhytkarvain€nmäyrtikoiraKeski-MaanMeriadoc,om. Kristiina
Erkkilä
ErhålIit Svenskspårchampiorat:
.

Goldenretrieve.tikenDreamMax Pemilla Wiberg, om. Ann-Marie Viklund

Utstålhitrgschampion:
.
.

FIN MVA TollerbayBlue-Berry,om. AgnetaNorrholm& Eva-LisaGranholm
FIN MVA Mallom's SundaySunshine,
om,Janneja MariaHalonen

Erhållit Nordiskt utställningschampionåt:
.

KultaineDnoutaja
FIN MVA, N UCH, S(u)CH,POHJMVA DewmistSupersonic,
Om, Carina& JariPäivfinta

Föreningenssty.else sammanträdde9 gångerunder året och stadgeenligthöstmötehölls i
Soldathemmet
25.11.2008
Skolning
Lydnadskommitt6enordnadepå vå.en och höstenku.ser ldr alla hundar också Itir
tiivlandeoch valpar. Kursemahö1lsav Henriikka Konttud, Hanna Vainionpää,Heidi
Troberg, Ida Ehnströmoch Tuija Kurhela.
Lydnadskommittdenordnadeockså ett lydnads-veckosluti Maj. Kursen drogs av Matti
Kontkanenoch deltagamapå dennakurs var kring 20 stycken.

4.3 Träningar
Lydnadsträningarhölls undervårenoch höstenav Tiina Kuusela.Beroendepå veckadeltog
mellan3 och 10hundari triiningen.Seskolning.
Jaktträningarhölls enligt ftiljande, triiningama började 19 januari och har hållits enlig
devisenatt man varannanveckatränatungahundaroch hundarsom siktar på anlagsprovet,
ochvarannanveckatriinatde somredantävlarijakt. . Träningamafortsatte15.3till mitten
av juni. Efter sommarpausen
fortsattetdningama 6 augustimed sarnna gruppuppdelniflg.
Höstenssistatr:ininga|rar23.9.2008.
Den 16.2 ordnadesvid Degertr:isklekfullt Vinterolympiaddzirdeltagarevar ca 15 st
ekipage.2.3 ordnades
det en inofliciell WT i Solf. Domarevar Timo Koskiahdeoch Miia
Nyrhiläochdeltagare
ca22 st.
Utställningsträningar
hölls från februaritill juni och från augustitill novemberpå ABB:S
parkeringsplats.Träningsdragarevar utstiillningskommittdnsalla medlemmaroch en gång
fams utomståendehjälp i form av en "mandomare" . På tr?iningamadeltog mellan 2-15
hundar.I slutetav året höll vi egenutställningstriiningftr öreningens valpar.
4.4 UtsHllningar ochprov
Viltspårkommittdn ordnadespårprovenligt fttljande,27.5. i Korsholm med Torsten
Le$trand somöv€rdomarcsamt 14.9i Veikars medJormaNurnmijärvi som domare.
Dirstriktsmästartiteln
i viltspårvannsav NovascotiaTollerbayBanjo Blues,ägar€Mikael
VenjaAppel.
UtstållningskommitdnordnadeMatch-showvid Kasemplanen
6.5.2008.Deltagarecirka
50 st fast det regnade.Anja Norrgård, Ann-Marie Strandbergoch Birgitta Strömmanvar
domare.Hjäp till ar.angemangetfick vi från de andra kommitdma och från ftireningens
medlenrmar.
Jaktkommitton ordnadeanlagsprov29.5.2008| Närpes,domarevar Petri Tammisto.
Jaktkonnittdn ordnadeanlagsprovoch jaktprov-B (NKl) i Närpesmed Syd-Osterbottens
kennelliirening
veckoslutet18-19.7.2008,
domarevar Ari-PekkaFontell.
Föreningenordnadeävenett egetanlagsprovochjaktprovi Nitrpes20-21.9.Anlagsprovet
och öppenklassi jakQrov hölls på lördagenoch på söndagen
nybörjar-och segrarklass.
Provet var samtidigt Vasa kenneldistriktsmästerskap.Distriktsmästarei jakt blev
Doubleuse
Rodel, Äg ochfiirareEivor Sellbergoch äg Eija Tuomainen.

Jåktkommittöen
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Lydnadskommitt6n ordnade ert officiellt lydnadsprov 10.6. med Jaana Ala-Liihdesmäki
som domare. I provet deltog 12 ekipage Provet var samtidigt iitreningensmästerskapsprov.
Föreningensmästare i nybörjar klass blev Eliisa Lahola med Lauder,s Mystery Beam och
mästarei elitklass Sonja Lahdenranta-Husumed hundenPilliklubiD piparmmtt-.
Vasa kenneldistrikts lydnadsmästerskapordnades21.9,2008 i Vasa. Distriktsmästareblev
TKl, TK2 , TK4 FIN TVA & iVA Pilliklubin Piparminrtu och Sonja Lahdenranta-Husu.
Föreningenvar med och arangetade lnternationell hundutställningi Botnia hallen 26-27.4.
och Malax utställning 9.8. Föreningensmedlemmar var och hjälpte till.
Publikationer
Under verksamhetsåretkom det inte ut nåeot infoblad.
Annonser

HATLITUS
TIEDOTTAA:
Yhdistyksen
syyskokouksessa
valitaanerovuoroistentilalle hallitukseen
uudetjäsenet.Nyt toivomuksenaolisikinettä saataisiinuutta verra
hallitukseenmukaan.5lNÄjoka kiinnostuitota yhteyttä puh.joht.Torsten
ja kerro halukkuudestasi
Lerstrandiin
tulla kehittåmäänyhdistyksemme
toimintaaaktiivisempaan
suuntaanja tuomaanuusiaideoitahallituksen
riveihin.

Föreningensverksamhet har annonserutsi Pohjalainensoch VasabladetsIiireningssplater.
Kurs- och prowerksamhet annonseratsi Våra Hundar.
Annan verksamhet
Vasa kenneldistrikts lydnadsansvarigaoch ordliirande för lydnadskommittdn har under
2008 varit Sonja Lahdenranta-Husu.Distrikrets viltspårkommittd har letts av ordförande
Torsten L€rstrand.Som distriktets utställningsinstruktörhar Anna-Mari Sampolafungerat

5.

Bidrag

Toimikunnatottavat myösavosylinvastaanuusiaaktiivisiajäseniä
mukaantoimintaan.Lisätietoiavoi kysellätoimikuntienpuheenjohtajilta,
yhteystiedotlöytyvätlehdenalusta.

STYRETSEN
MEDDETAR:

Föreningen
har inteerhållitnågrabidragunder2008.
6.

Påföreningenshöstmöteväljsnya medlemmartill styrelsenför dem som

Ekonomi

är itur att avgå.Nu hoppasvi att få nya medlemmarmed till styrelsen. DU

Föreningens
ekonomipresenteras
i iiireningens
bokslutochbalansrlikning.

som är intresserad,har idör och är villig att utvecklavår föreningtill en

STYRELSEN

aktivföreninBtag kontaktmed ordförandeTorstenLerstrand.
Kommitt6rnavill ocksågärnaha med nya aktivamedlemmar.Ta gärna
kontaktmed kommitt6rnasordförande,kontaktuppgifterna
hittar du i
börianav infobladet.

MerenkurkunNoutajatr.y. / KvarkensRetirieversr.f.

Merenkurkun
Noutajatr.y. / KvarkensRetrievers
r.f,

29

Tarvikemyy nti / F ör siilj ni ng
Fleec€yhdisfyksen logolla
nyt ennakkotilaukset
fleecestäilmoita väri ja koko
ja haluatko naistenvai
miestenmallin.
Sitovat tileukset 1.9.2009
mennessci
DaaDu@pD,sonera.net
Fleece med föreningens
logo
ny Iär man
ftirhandsbestiillning
fleece,anmälavilket tiirg och
storlek och damemaseller
"normalt" model.
B indande bestiil In i ngar
senast 1.9.2009:
oaapu@,oo.sonera.nel

600s

t{,5€

Valjaat/ Spårsclar'

20€

Yhdistyksen rpaita /
Förening T-shirt

t0€

MKN autotana/ KR:s
bildekal

ZE

MKN kangasmerkki
/ KR:s
fgdekal

7e

2E e

DummyTeba
.
4009

.

Talutin / Koppcl

SNJ talra / FRO dekal

9€

Kaninnahka
(sisältää6009:n
dummyn)/ Kaninskin
(innerhålleren 600g
dummy)

20€

Pilli / Visselpipa
Acme2ll ll2

8€

Merenkurkun
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SNJ hihamerkki / FRO
äImmärke
SNJ riistatarra/ FRo
vilt(lckll

2€
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