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Puheenjohtajan palsta / Ordförande spalten
Uusi vuosi, uudet kujeet ja uusi puheenjohtaja
Olen Heidi Troberg ja minulla on ilo ja kunnia toimia yhdistyksen puheenjohtajana
tämän kalenterivuoden.
Lyhyt esittely
Asun avopuolisoni ja 5 kk vanhan poikani kanssa Sulvalla. Meillä on 3
sileäkarvaista noutajaa ja yksi karkeakarvainen mäyräkoira. Koirat ovat meidän
metsästys- ja harrastuskumppaneitamme, mutta kaikkia koiria viedään myös
kokeisiin ja näyttelyihin. Omat harrastuslajini ovat nome, mejä ja toko, mutta
taustaltani löytyvät myös agility ja LUT-kokeet.
Tapahtumat
Suurin osa Merenkurkun Noutajien tämän vuoden tapahtumista on jo tiedossa.
Yhdistyksellä on luvassa mukava ja aktiivinen vuosi. Suunnitteilla on taipumuskoe
22.5, nomekokeet 22.-23.5 ja 18-19.9, mejäkokeet 23.5 ja 12.9, tokokoe 21.8 sekä
Vaasan KV-näyttely 17-18.4. Muistattehan, että yhdistyksen kokeissa ovat jäsenet
etusijalla?! Suunnitelmissa on myös yhdistyksen kevätleiri Lapualla 9-11.4.
Kevätleirillä on luvassa hyviä koulutuksia sekä mukavaa yhdessäoloa. Tulethan
mukaan?!
Toimintaan tulee tänä vuonna mukaan myös uusia aktiivisia jäseniä. Yhdistyksen
syyskokouksessa valittiin hallitukseen uusiksi varsinaisiksijäseniksi Hanna Kivioja,
Anne Sid-Koskela ja Henriikka Kontturi. Varajäseniksi valittiin Hanna
Vainioniemi ja Eivor Sellberg. Myös toimikunnat saivat uudet puheenjohtajat
syyskokoksessa: Mikael Appel vetää Mejä-toimikuntaa, Jyrki Kjellman nometoimikuntaa, Sonja Lahdenranta-Husu toko-toimikuntaa ja Tiina Kuusela
näyttelytoimikuntaa. Myös jokaiseen toimikuntaan tuli uusia jäseniä. Tervetuloa
mukaan toimintaan kaikki uudet!
Kiitokset!
Haluan kiittää kaikkia viime vuonna yhdistyksen toimintaan osallistuneita. Teitä
on paljon ja ilman teidän panostustanne yhdistystä ei olisi. Toivottavasti tapaamme
taas tänä vuonna yhdistyksen tapahtumissa, treeneissä tai talkoohommissa.
Haluan antaa erityisen ISON kiitoksen Torsten Lerstrandille joka niin monta
vuotta on luotsannut Merenkurkun Noutajia yhdistyksen puheenjohtajana. Torsten
on aina ollut valmis vetämään oman kortensa kekoon. Ilman Torstenia meillä ei
olisi ollut kaikkia treenimaastoja saati Veikkaalan koemaastoja. Eli ISO kiitos
kuuluu Torstenille näistä vuosista! Toivottavasti olet vielä monen monta vuotta
mukana aktiivisesti yhdistyksen toiminnassa !
Hyvää ja aktiivista kevättä kaikille!
Heidi
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Nytt år, ny ordförande
Jag heter Heidi Troberg och har äran och glädjen att
detta år fungera som föreningens ordförande.
Jag bor med min sambo och vår 5 mån gamla son i
Solf. Vi har tre flatcoated retrievers och en strävhårig
tax. Hundarna är våra jakt- och träningskumpaner,
men alla hundar förs även på prov och utställning.
De grenar som jag är mest aktiv inom är nome, mejä
och toko, men jag sysslar även sporadiskt med agility
och grytprov.
Aktuellt: De flesta av Kvarkens Retrievers prov och
happenings för 2010 är redan fastslagna. Det verkar
bli ett aktiv år. Det arrangeras ett anlagsprov 22.5,
jaktprov 22.-23.5 och 18-19.9, spårprov 23.5 och 12.9, lydnadsprov 21.8 samt
föreningen är med och arrangerar Vasa internationella hundutställning 17-18.4.
Visst kommer du ihåg att medlemmar har förtur till föreningens prov?!I planerna
finns även ett vårläger i Lapua 9-11.4. Vårlägret kommer att innehålla både bra
träningar och trevlig samvaro. Visst kommer du också?!
Föreningen har i år även fått nya aktiva medlemmar till styrelsen. Hanna Kivioja,
Anne Sid-Koskela och Henriikka Kontturi blev på höstmötet invalda som
ordinariemedlemmar och Hanna Vainioniemi och Eivor Sellberg valdes till
suppleanter. Även kommittéerna har alla fått nya ordföranden: viltspår Mikael
Appel, jakt Jyrki Kjellman, lydnad Sonja Lahdenranta-Husu och utsällning Tiina
Kuusela. Nya aktiva har dessutom kommit med i alla kommittéer. Jätteroligt välkommen med alla nya! Tack!
Jag vill tacka er alla medlemmar som under förra året ställt upp för föreningen i
olika sammanhang. Ni är många och ni är mycket viktiga för föreningen. Ett stort
tack till er alla! Utan er skulle inte vår förening kunna fungera så ni är verkligen
uppskattade. Jag hoppas vi träffas i år igen på något av föreningens prov, stora
utställningen eller på talko.
Ett speciellt STORT tack vill jag rikta till Torsten Lerstrand som under så många år
stått vid rodret som föreningens ordförande. Torsten har alltid varit med och dragit
sitt strå till stacken oavsett väder och vind. Han har fixat & lagat och hämtat & fört
år efter år. Utan Torsten skulle vi inte ha haft tillgång till olika träningsmarker
genom åren och än mindre våra provmarker i Veikars. Tack Torsten för de gångna
åren och hoppas vi har dig ännu många år som aktiv i föreningen!
En riktigt
skön vår åt er alla.
Heidi
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Yhdistyksen vuosikokous 30.03.2010 klo 18:30 ABC:llä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten vuosikokous asiat.
Kokouksessa jaetaan myös kiertopalkinnot .

TERVETULOA !
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Koulutusviikonlopun Lapuan Wanhassa Karhunmäessä 9-11.4.2010
Ohjelmassa :
- Nou/Nome-koulutusta, Susanna Fontell
- näyttelysasioita ja handlausta, ulkomuototuomari Sakari Poti
- luento koirien lihashuollosta, fma Ida Ehnström
- toko-koulutusta ja möllikisat
- perehdytys mejä-suunnistukseen
- muuta leikkimielistä ohjelmaa
Hinta:
Koko viikonloppu jäseniltä 80 euroa/henkilö (sis. yöpymiset pe-su, ruoat lasu,koulutukset sekä iltaohjelman saunoineen).
Koko viikonloppu ei-jäseniltä 110 euroa/henkilö.
Yöpyminen 4 ja 6 hengen huoneissa.
Päiväkävijä jäsen 40 euroa (sis.ruoka ja koulutus)
Ei jäsen 55 euroa.
Jäsenet etusijalla.

Ilmoittautumiset:
hanna.kivioja@netikka.fi Muistathan ilmoittaa, jos sinulla on ruokaaineallergioita! Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.3.2010.
HUOM! Nou/Nome-koulutukseen ilmoittautuminen erikseen
jyrki@goldgingers.com tai 0500-379523.
Koulutusviikonloppu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhdistyksen
pankkitilille: 495810-2100675 .
Kuitti maksusta mukaan leirille.
Koulutus on tarkoitettu ensi sijaisesti Merenkurkun Noutajat ry: jäsenille.
Lisäinfoa paikasta: www.wanhakarhunmaki.net
Seuraathan myös yhdistyksen nettisivuilta ilmoittelua.
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Skolningsveckoslut i Lapua 9.-11.4.2010 på Wanha Karhunmäki
Preliminärt program:
- jaktskolning, Susanna Fontell
- om utställningar och “handling", domare Sakari Poti
- föreläsning om skötsel av hundarnas muskler, fma Ida Ehnström
- toko-skolning och mölli-toko
- inkörning i viltspårsorientering
- annat lekfullt program och trevlig samvaro
Pris:
Hela veckoslutet för medlemmar 80 euro/pers (inkl. övernattning fre-sö,
mat lö-sö, skolning samt kvällsprogram inklusive bastu)
Hela veckoslutet för icke-medlemmar 110 euro/pers
Övernattning i 4-6 personers rum
Dagsbesökare 40 euro (inkl. mat och skolning)
Dagsbesökare icke-medlem 55 euro.
Förtur för medlemmar.

Anmälning:
hanna.kivioja@netikka.fi Kom ihåg att meddela om ev. matallergier!
Sista anmälningsdag 29.3.2010.
Obs! Till jaktskolningen bör man anmäla sig skilt till jyrki@goldgingers.com
eller 0500-379523.
Veckoslutet betalas i sin helhet i samband med anmälan. Betalning till
föreningens konto: 495810-2100675. Kvittot med till lägret!
Förtur för medlemmar till skolning.
Mer info om lägergården: www.wanhakarhunmaki.net
För mer info följ föreningens hemsida.
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KIERTOPALKINTOJEN HAKEMINEN
Kiertopalkintosäännöt löydät alla. Merkitse selvästi mitä palkintoa haet ja
lähetä koirasi tulokset toimikuntien puheenjohtajille. Kiertopalkintoja haetaan
15.3.2010 mennessä. Osoitteet eri toimikuntien puheenjohtajille löydät
infolehden sivulta 3.
Valiot ; Yhdistys palkitsee vuoden 2009 aikana suomen tai kansainvälisen
valionarvon (SKL tai FCI vahivstama) saavuttaneet jäsentenn omistamat koirat.
Jos koirastasi on tullut 2009 aikana valio lähetä koiran tiedot ja tittelit sekä
valokuva koirastai osoitteeseen Camilla Sellberg, Hedbergintie 16, 65200 Vaasa
tai s-postitse osoitteeseen postmaster@merenkurkunnoutajat.com
SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT
Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen. Koira, joka on saanut
kalenterivuoden aikana valionarvon. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.
Mikäli useampi koira on saavuttanut valionarvon, ratkaisee kolmen ERIVOI- luokan
ykköstuloksien summa ja korkeimman pistemäärä saavuttanut koira saa
kiertopalkinnon haltuunsa vuodeksi. Jos kahdella tai useammalla koiralla
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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yhteenlaskettu pistemäärä on sama, ratkaisee arpa kiertopalkinnon saajan.
Kiertopalkinnon saaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
vuosiluvun, jolloin valionarvo on saatu ja yhteispistemäärä kolmesta (3) ERIVOItuloksesta. Yhdistys kaiverruttaa myös muiden samana vuonna valionarvon
saavuttaneiden nimet palkintoon.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes siinä on kuuden (6) valion nimet. Sen jälkeen
palkinto jää yhdistyksen haltuun, mikäli yhdistyksellä on yhteistilat. Muuten
kiertopalkinnon saa omaksi parhaimman pistemäärän saavuttanut koira.
Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
IDEAN ÄITI: EILA MÄKINEN
Kiertopalkinnon lahjoittaja: SÄÄSTÖPANKKI AKTIA
KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE
1§ Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, joka on omistamansa koiran
kanssa kilpaillut tottelevaisuuskokeissa ja ilmoittanut kokeiden tulokset yhdistyksen
sihteerille vuoden loppuun mennessä.
2§ Koirille lasketaan kolmesta parhaasta tottelevaisuuskokeesta saatujen pisteiden
osamäärien summa. Vain palkintoon oikeuttavat tulokset huomioidaan.
3§ Pisteet saadaan jakamalla saman kalenterivuoden aikana saatujen koetulosten
pistemäärät ko. Luokan maksimipistemäärällä ja laskemalla osamäärät yhteen. Näin
laskien suurimman pistemäärän saanut koira voittaa palkinnon.
4§ Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu loppupistemäärä on sama,
paremmuuden ratkaisee kilpailuluokka. Voittajaluokan koira voittaa avoimenluokan
koiran jne. Jos tuloksissa on mukana usean luokan pisteitä, voittaa se, jolla on
useampi tulos korkeammasta luokasta.
5§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu, ratkaisee paremmuuden yksittäisessä
kokeessa saavutetun pistemäärän osamäärä. Näin verrataan tarvittaessa kaikki kolme
mukana olevaa koetulosta, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua suoritettaessa yksitäisen
kokeen kilpailuluokka ei enää ratkaise paremmuutta.
6§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu kolmen huomioidun tuloksen perusteella,
ratkaisee arpa parhaan toko- koiran.
7§ Kunkin vuoden voittaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä
yhteispistemäärän palkinnon jalustassa olevaan laattaan. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille kaiverrettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
vuosikokousta.
8§ Palkinto jaetaan Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa ja se kiertää
kymmenen (10) vuotta. Mikäli yhdistyksellä on kierron loppuessa omistuksessaan tai
hallinnassaan kiinteistö tai kerhohuone jää palkinto yhdistyksen haltuun tähän tilaan
sijoitettuna. Muutoin palkinto jää eniten kiinnityksiä omaavan haltuun. Jos heitä on
kaksi tai useampia, ratkaisee kiinnityksiin oikeuttavan pistemäärien yhteenlaskettu
summa palkinnon haltijan.
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ANN’S MINNE – KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT
Vaasan ja ympäristön ensimmäisen SF MVA:ksi tulleen sileäkarvaisen noutajan SF
MVA Flatts Antoinetten muistolle.
Palkinto jaetaan vuosittain Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa. Palkinnon
saa se sileäkarvainen noutaja, joka vuoden aikana on saanut parhaat tulokset
näyttelyissä, sekä Suomessa että ulkomailla ja jonka omistaja on Merenkurkun
Noutajat ry:n jäsen. Jos usea koira on saanut samat tulokset, erotetaan voittaja
seuraavilla perusteilla:
Se, jolla on eniten ROP- tuloksia
Se, joka on sijoittunut parhaiten ryhmäkilpailuissa
Se, jolla on NP- tulos
Se, joka on muotovalio
Jos voittaja ei ole vielä selvinnyt, ratkaisee arpa
Palkinto kiertää niin kauan, kunnes kansio nro 2 on täynnä. Kansio seuraa palkintoa.
Voittaja sitoutuu laittamaan kansioon koiran valokuvan ja kirjoittamaan koiran nimen,
syntymäajan ja omistajan nimen sekä vuosiluvun. Palkinto on palautettava
yhdistyksen sihteerille viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa vuosikokousta.
Jos palkinto rikkoutuu tai vahingoittuu, ostaa palkinnon sen hetkinen haltija uuden
palkinnon. Jos Merenkurkun Noutajat ry lakkautetaan, jää palkinto sille, jonka koirilla
on eniten kiinnityksiä palkintoon. Palkintoa ei jaeta, jos jonakin vuonna ei ole yhtään
koiraa, joka täyttää vaatimukset.
Pistelaskenta
BIS 1 30 RYP1 25 ROP 21
BIS 2 29 RYP2 24 VSP 20
BIS 3-4 27 RYP3-4 22 CACIB 20
PU&PN1 18 JUN ERI 7 SERT 13
PU&PN2 17 NUO ERI 7
PU&PN3 16 AVO ERI 7
PU&PN4 15 KÄY ERI 7
VAL ERI 7
BIS VET 15 VET ERI 7
Palkinnon on lahjoittanut: Viggens Kennel, om. Berit Ek
VUODEN LUOKANVAIHTAJA (MEJÄ)
Kiertopalkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuoden parhaalle MEJÄ –
kokeen luokanvaihtajalle aina yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen MEJÄ –
toimikunnan tehtävänä on selvittää kiertopalkinnon saaja seuraavin ehdoin:
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.

11

Koiran omistajan on oltava yhdistyksen jäsen. Kilpailuun osallistutaan sinä vuonna,
jolloin koira saavuttaa toisen AVO 1 – tuloksen.
Parasta koiraa etsitään laskemalla luokanvaihtoon oikeuttavien AVO1 - tulosten
pisteet yhteen. AVO 1 – tulosten ei tarvitse olla samalta vuodelta. Eniten
yhteispisteitä keränneen koiran omistaja saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos eroa ei
synny valitaan voittajaksi näistä koirista se jolla on paras tulos (pisteet) yhdestä AVOkokeesta. Jos ei voittaja ole vieläkään selvinnyt, käytetään näiden koirien kesken
arvontaa. Jos jonain vuonna ei ole yhtään luokanvaihtajaa, säilytetään kiertopalkintoa
yhdistyksen tiloissa. Palkinto kiertää kymmenen vuotta, jonka jälkeen se jää
yhdistyksen haltuun.
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
Kiertopalkinto, lahjoittanut Maarit Piipponen
Kaikki AVO- tai / ja VOI - luokan kokeissa saadut pisteet lasketaan yhteen. Eniten
pisteitä kerännyt parivaljakko saa kiertopalkinnon haltuunsa. Jos usealla
parivaljakolla on sama pistemäärä, ratkaisee arpa. Koiran omistajan ja ohjaajan on
oltava yhdistyksen jäsen sekä koiran noutaja. Ohjaajan ja koiran tulee olla sama
parivaljakko kaikissa kokeissa, joiden pisteet lasketaan yhteen. Kiertopalkinnon saa
omakseen, kun sama parivaljakko saa sen kolme kertaa. Kopiot kokeiden tuloksista
tulee lähettää ennen vuosikokousta MEJÄ- toimikunnalle, joka laskee pisteet yhteen
ja nimeää VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKON.
Pokaalin teksti / esimerkki:
VUODEN AHKERIN MEJÄ- PARIVALJAKKO
2000 Knn. Castleheath´s Frederika (Ellu) synt 14.7.95
Omistaja/ohjaaja Maarit Piipponen, Koivulahti
Kasvattaja Hilkka Linnakangas
YHDISTYKSEN MEJÄ - mestaruuskokeen kiertopalkinnon säännöt
Mestaruudesta kilpaillaan MEJÄ- toimikunnan ennalta määräämän yhdistyksen
mestaruuskokeen VOI- luokassa. Tähän kokeeseen voi osallistua yhdistyksen
ulkopuolisiakin koiria, mutta kiertopalkinnosta kilpailee vain yhdistyksen jäsenen
omistama koira.
Kertopalkinnon saa vuodeksi kerrallaan haltuunsa yhdistyksen jäsen, jonka omistama
koira saa kyseisestä kokeesta parhaimman tuloksen. Jos useampi koira saa samat
pisteet, valitsee kokeen ylituomari yhdistyksen MEJÄ- mestarin.
12
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Ellei jonakin vuonna järjestetä koetta ollenkaan tai ei tule yhtään VOI - tulosta,
säilytetään kiertopalkintoa tällöin yhdistyksen kerhohuoneella. Kiertopalkinon saa
omakseen, kun sama jäsen saa sen toistamiseen.
Lahjoittaja: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening

MEJÄ - kiertopalkinto
Jaetaan metsästyskoirien jäljestämiskokeiden voittaja (VOI) - luokan parhaiten
menestyneelle noutajalle alla olevien sääntöjen mukaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Koiran kolmen (3) parhaan kokeen pisteet lasketaan yhteen. Pisteiden mennessä tasan
huomioidaan 4 ja 5 parhaan kokeen tulos, sekä SM- ja PM - kokeessa saavutetut
tulokset muita arvokkaimmiksi. Jos pistemääristä kilpailee PM - ja SM - koira, niin
SM - tulos on parempi kuin PM - tulos.
Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen palkinto jää yhdistykselle.
Voittajan tulee kaiverruttaa palkintoon vuosiluku, koiran ja omistajan nimi, sekä
toimittaa palkinto yhdistyksen sihteerille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinnon on lahjoittanut MARIN OSKAR Oy Ab kello- ja kultasepänliike.
BELLAN MALJA Sommarö Cornelian muistoksi
Lahjoittanut: Henriikka ja Antero Kontturi
Koiran viiden (5) MEJÄ-kokeen pisteiden keskiarvo avoimesta (AVO) ja/tai
voittajaluokasta (VOI). Jos useamalla koiralla on sama keskiarvo, kuudes tulos
ratkaisee. Ellei kuudetta tulosta ole, voittaja ratkaistaan arpomalla. Palkinto ei jaeta,
jos kenelläkään ei ole viittä tulosta.
Kiertopalkinto on tarkoitettu Merenkurkun Noutajien ry:n jäsenten omistamalle
noutajalle. Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Palkinnon mukana kiertää kansio, johon palkinnon saaja on velvollinen laittamaan
koiransa kuvan ja muut tiedot. Palkinto kiertää (10) vuotta, jonka jälkeen se
lahjoitetaan sille, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä. Mikäli useammalla koiralla on
yhtä monta kiinnitystä, ratkaisee arpa. Palkintoa ei jaeta, jos kenelläkään ei ole viittä
tulosta.
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VUODEN NÄYTTELYNOUTAJA
Merenkurkun Noutajat ry jakaa joka vuosi kiertopalkinnon, jonka tarkoituksena on
edistää kiinnostusta hyvään koiranpitoon ja näyttelyihin.
Eija Berglund, kennel Golden Member`s on lahjoittanut kiertopalkinnon, joka kiertää
kymmenen (10) vuotta. Yhdentenätoista vuotena kiertopalkinnon saa omakseen se
noutaja, joka on kerännyt eniten kiinnityksiä. Jos usealla koiralla on yhtä monta
kiinnitystä, kiertää palkinto, kunnes yksi noutaja on saavuttanut enemmän kiinnityksiä
kuin joku muu.
OIKEUS kilpailla palkinnosta on Merenkurkun Noutajat ry:n kaikilla noutajajäsenillä.
Tullakseen palkituksi koiran tulee olla saanut palkintoja virallisista näyttelyistä
Suomessa. Kolme parasta tulosta lasketaan. Palkinto jaetaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Voittajan tulisi kaivertaa koiran nimi, omistaja ja vuosiluku pokaaliin sekä laittaa
palkinnon mukana seuraavaan albumiin koiran kuva omistajatietoineen. Palkinto tulee
toimittaa yhdistyksen sihteerille kaksi viikkoa ennen vuosikokousta seuraavaa
palkitsemista varten. Jos usea koira on saavuttanut saman tuloksen vuoden aikana,
erotetaan paras seuraavasti:
1. Se koira, joka on saavuttanut Suomen muotovalion arvon.
2. Se koira, joka on palkittu eniten rotunsa parhaana (ROP ).
3. Se koira, joka on palkittu eniten näyttelyn parhaana koirana (BIS).
4. Se koira, joka on saavuttanut kansainvälisen muotovalion arvon.
5. Jos parasta koiraa ei vielä ole voitu erottaa, se arvotaan.
Pisteet lasketaan seuraavasti:
Kansainväliset, kaikkien rotujen ja rotujärjestöjen järjestämät erikoisnäyttelyt:

Näyttelyn paras BIS 32 p
BIS-2 31 p
BIS-3,BIS-4 30 p
RYP-1 27 p
RYP-2 26 p
RYP-3,RYP-4 24 p
ROP 22 p
VSP,CACIB 20 p
Vara CACIB 15 p
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Paras uros/narttu
PU-1/PN-1 15 p
PU-2/PN-2 14 p
PU-3/PN-3 13 p
PU-4/PN-4 12 p
SERT 10 p
Vara SERT 8 p

ROP-veteraani 10 p
Jun ERI 1 5 p
Nuo ERI 1 5 p
Avo ERI 1 5 p
Käy ERI 1 5 p
Val ERI 1 5 p
Vet ERI 1 5 p
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Muut ryhmänäyttelyt:
Näyttelyn paras BIS 30 p
BIS-2 29 p
BIS-3,BIS-4 28 p
RYP-1 25 p
RYP-2 24 p
RYP-3,RYP-4 22 p
ROP 20 p
VSP 18 p

Paras uros/narttu PU1/PN-1 13 p
PU-2/PN-2 12 p
PU-3/PN-3 11 p
PU-4/PN-4 10 p
SERT 9 p
Vara SERT 7 p

ROP-veteraani 9 p
Jun ERI 1 4 p
Nuo ERI 1 4 p
Avo ERI 1 4 p
Käy ERI 1 4 p
Val ERI 1 4 p
Vet ERI 1 4 p

NOME kiertopalkintosäännöt
Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Merenkurkun noutajien jäsen. Koiran tulee
olla rodultaan noutaja.
Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset
osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle.
Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen
vuosikokouksessa. Näitä sääntöjä voi muuttaa merenkurkun noutajien hallitus.
Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon neljä parasta tulosta noutajien
metsästyskokeesta. Yksi tulos voi olla working testistä. Mikäli useampi kuin yksi
koira saavuttaa saman pistemäärän, lasketaan mukaan viides tulos jne. Mikäli eroa ei
vieläkään saada, ratkaisee pienempi starttien kokonaismäärä. Myös ulkomailla
saavutetut tulokset huomioidaan kahdesta kokeesta joista toinen voi olla working
testistä.
Nome B 1. palkinto 2. palkinto 3.palkinto
ALO
5
3
2
AVO
8
6
5
VOI
12
10
8
Noutajamestaruus 1 sija 15p toinen sija 13p kolmas sija 11p neljäs sija 10p
Nome A Sert. 1. palkinto
2. palkinto 3. palkinto
15p
12p
10p
8p
KV-Nome Cacit
Excellent
Very good
Good
15p
13p
11p
10p
Noutajien working test
1. palkinto 2. palkinto 3. palkinto
ALO
4p
2p
1p
AVO
7p
5p
4p
VOI
10p
8p
7p
Noutajien käytännön metsästyskoe 12 pistettä.
Piirinmestaruus: 3 pistettä lisätään kokeessa saavutettuun pistemääräänn.
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Koiran saavuttaessa Käyttövalion tittelin (3xVOI 1+näy H vähintään, sekä noutajien
käytännön koe) 5 pistettä sinä vuonna.
NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA
Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna osallistunut noutajien NomeB metsästyskokeeseen AVO luokassa ja on siellä parhaiten menestynyt.
Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan kaksi (2) parasta AVO kokeen tulosta.
Mikäli koirilla on tasatuloksia, ratkaisevat koiran mahdolliset kilpailuvuodet AVO
luokassa sekä osallistumisien määrä kokeisiin sen kalenterivuoden aikana AVO
luokassa. Tämän jälkeen jos tulokset ovat vielä tasan, niin arpa ratkaisee palkinnon
saajan.
Palkintoa anottaessa ilmoitetaan kaikki kauden AVO- tulokset.
Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä
vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia
kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun
Palkinnon on lahjoittanut Janne Fagerholm.
Tuloksia vuodelta 2009 / Resultat från år 2009:
Knn Black`n White Marucheya
22.08.2009: Middle East European Veteran Winner -09, Serti, Rop-Veteraani (
MEEVW-09)
23.08.2009: ÖKV Centennial Veteran Winner -09, Serti, ROP-Veteraani ( AVBDSG
-09)
Kasvattaja: Marja-Liisa ja Mika Kaunisto
Omistaja: Markku Suomalainen ja Kirsi Mäenpää-Suomalainen

JÄSENSIHTEERIN HOMMIA 3:LLA VUOSIKYMMENELLÄ
Aloitin nyt kolmatta kertaa jäsensihteerin tehtävät jäsenyyteni aikana, ja minua
pyysivät info-lehden toimittajat kirjoittamaan muistoja ja terveisiä jäsensihteerinä
olemisen ajoista ja nykyhetkestä.
Oma jäsenyyteni
Itse aloitin Merenkurkun noutajien jäsenenä 1992, adoptoituamme kultaisen noutaja
pojan Oscarin(kennel Goldgingers). Oscar tuli meille ½ vuotiaana. Oscarin myötä
aloitimme innokkaana(kiitos Eipan ja Puten) kaikenlaiset harrastukset, kuten
16
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metsästys- (nou), mejä-, agility, ja perustottelevaisuus- ja näyttelyharjoitukset.
Kokeissa emme juurikaan käyneet, vaan aktiivisesti vaan treenailimme kaikkea. Sitä
myöden ajauduin sitten näyttelytoimikuntaan, ja kehäsihteerikursseille. Olin mukana
järjestämässä match-show tapahtumia, näyttelyitä ja toimin näyttelyissä
kehäsihteerinä. Taisin kerran olla jopa match showssa tuomarinakin. Jäsensihteerinä
aloitin -94 ensimmäisen kerran. Toinen koira tuli meille 1996, kiharakarvainen
noutaja poika Ciro.
Odottaessamme Ciroa olin
tottelevaisuusohjaajakurssilla, ja vedin sen
jälkeen pentukursseja ja perustottelevaisuus
treenejä. Samana vuonna suoritin
metsästyskortin. Metsästyskoulutusohjaaja
kurssin suoritin vuonna 2003. Vedin sen
jälkeen nome-treenejä pari vuotta ja
taipumuskokeeseen tähtäävän kurssin
mieheni Hassen kanssa. Samana vuotena
aloitin toisen kerran jäsensihteerinä.
Halusin kertoa tämän pikkuhistoriani sen
vuoksi jäsenille, koska vaikka ei kävisikään
kokeissa, voi osallistua aktiivisesti
yhdistyksen toimintaan, ja saada siitä iloa
irti ja uusia ystäviä! Kaiken ei tarvitse olla
menestymiseen tähtäävää =) En edes
metsästä, mutta tämä harrastukseni innoitti
kouluttautumaan enemmän suorittamalla
metsästyskortin. Taukoakin on tullut
pidettyä pariin otteeseen, mutta taas sitä
vaan on halunnut tulla mukaan mukavaan
harrastustoimnintaan! Kiitos tämän
viimeisimmän innostumisen Paapulle ja
Jannelle(kennel Searhunter) Tindra koiran
myötä!
Tämän hetkinen tilanteemme on se, ettei meillä ole omaa koiraa. Tindra (Suzi Quatro
Searhunter) on meidän tyttäremme koira, jonka kanssa treenaamme metsästystä. Ehkä
meille vielä tulee omakin koira;)
Jäsensihteerin työ aikojen alussa
Jäsensihteerin työ on muuttunut tässä yhdistyksen yli 20v ajan kuluessa. Kun aloitin
ensimmäisen kerran jäsensihteerin työn vuonna -94, oli vain kirjepostilla ja
jäljentävillä papereilla ja kortistolla tehtävä rekisteröiminen. Se miten silloin sai
jäsenyyden meni siten, että jäsensihteeri vei harjoituspaikoille numeroituja
jäsenmaksulomakkeita, ja niitä jakoivat sitten harjoitusten vetäjät ja kirjasivat uudet
jäsenet paperinpaloille, jotka sitten toimitettiin jäsensihteerille. Mieheni hankki
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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minulle silloin ihka ensimmäisen kännykän, koska lankanumero pärisi kaiken iltaa, ja
minä kun olin liikkuvainen, niin eihän minua kiinni saanut (silloinkaan ;)...) Eli eka
'luuri' tuli siten harrastuksen myötä =) Puhelin oli silloin pääväylä asioiden
hoitamisessa.
Jäsensihteerin työ nyt
Nykyään kaikki jäsenasiat menee netin kautta SNJ:n tekemään rekisteriin. Kokonaan
ja vain. Sillä nimittäin vielä viimeksi kun jäsenasioita jälkeeni alkoi Heidi Troberg
hoitamaan(2007), rekisteröitiin Merenkurkun noutajien omat jäsenet omaan
tiedostoon, Suomen Noutajakoira Järjestön (SNJ) ulkopuolelle. Mitään
käsinkirjoitettuja lappusia ei enää ole...hyvä niin =)
Se mikä ei ole muuttunut
Jäsensihteeri pitää SNJ:n ja yhdistyksen välillä jäsenien tiedot yllä. Ja myös jäsenien
ja yhdistyksen ( MKN ) välillä. Jäsensihteeri on myös jäsenien apuna, tai ainakin
tietää kenelle ohjaa kysymykset. Uusien jäsenien luotsaaminen harrastuksiin, ja
ensimmäinen ihmiskontakti Merenkurkun noutajiin.
Myös jäsentilin valvominen kuuluu jäsensihteerille yhteistyössä rahaston hoitajan
kanssa. Kun yhdistys järjestetään kokeita ja kursseja, niin yleensä jäsenet ovat
etuoikeutettuja kyseisiin tapahtumiin. Silloin myös jäsensihteeriltä tarkistetaan
jäsenyys. Jäseniksi saa ja voi edelleenkin liittyä myös muiden rotuisten koirien
omistajat. Jäseneksi voi liittyä itse, tai sitten kasvattaja liittää jäsenet pentuejäseninä.
Pentuejäsenille ensimmäinen vuosi on ilmainen(kasvattaja maksaa), Seuraavan
jäsenmaksulaskun saa automaattisesti kotiin seuraavan vuoden alussa.
Perheenjäsenyys kannattaa, sillä perheenjäsenellä on samat oikeudet kuin
varsinaisella jäsenellä.
Jäsentyypit
Perustajajäsenet, Varsinaiset jäsenet, Perhejäsenet, Pentuejäsenet, SNJ jäsenet ja
MKN jäsenet
Mitä jäsenyydellä saa?
Kun liittyy sekä SNJ (Suomen noutajakoirajärjestö ry) ja MKN (Merenkurkun
noutajat ry) saa SNJ: n Nuusku lehden n.4 kertaa vuodessa. Osallistua koulutuksiin,
kokeisiin, leireihin etc.
Merenkurkun noutajat järjestää paljon koulutuksia, yhteistreenejä, leirejä (tänä
vuonna Lapualla kts. Nettisivut), info-lehden, nettisivut jne. jne.Jäsenyyden kautta
pääsee myös koulutusohjaajakursseille, oltuaan mukana treeneissä aktiivisesti. Tämä
on myös itselle todella hyödyllistä, sillä kouluttamalla muita koirakoita, saa
näkemystä oman koiran/koirien kouluttamiseen. Äänestysoikeuden kun äänestetään
yhdistyksen toimihenkilöitä. Jäsenyyden kautta saa myös yhteyksiä muihin koiran
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omistajiin...ja tämä taas voi olla hyödyksi, esim. loman ajan koiran hoidon tarpeen
kanssa. Kaikenlisäksi tässä harrastuksessa saa kontakteja muihin koirakoihin, hyviä
ystäviä jopa loppuelämäksi =)
Kaikenkaikkiaan...
Jokainen on joskus ensimmäisen koiran omistaja! Kukaan ei pidä uutta harrastajaa
huonona, vaan kaikki kouluttajat auttaa mielellään uusia koiranomistajia parempaan
elämään rakkaan lemmikkinsä kanssa! Kannattaa osallistua erilaisiin koulutuksiin! Ja
jos innostuu kilpailemaan, niin siihenkin saan tukea ja neuvoja ja tutustuu kilpaileviin
jäseniin. Hyvin peruskoulutetun koiran kanssa elämä on mukavaa <3
Jäsentilanne...
On tällä hetkellä vuoden vaihtuessa 284. Ei mikään pieni määrä! Tämä jäsenmäärä
ilmoitetaan aina vuoden viimeinen päivä. Jäseniin kuuluu kaikki edellä mainitut
jäsentyypit. Kertokaapa kaikille koirakoille meidän yhdistyksemme tarjoamista
koulutuksista...se helpottaa yhteiskuntaa hyväksymään helpommin hyvin
peruskoulutettuja koiria!
Tämän vuoden tehtävä
Yritän saada jäsenien sähköpostiosoitteita ja puhelin numeroita rekisteröityä. Tällä
tavoin voimme kiireen tullessa saada nopeasti jäsenille tiedotettua tietoa. Lisäksi
haluaisin rekisteröidä jäsenien liittymisvuosia, sillä vanhan järjestelmän kadotessa
liittymisvuodet katosivat. Olisitteko ystävällisiä ja ilmoittaisitte tietonne minulle =)
Saada UUSIA jäseniä! Saada yhteiskuntaan myös koirattomien ihmisten hyväksymiä
hyvin käyttäytyviä koiria! Olla yhteistyössä nettisivujen päivittäjän kanssa, jos on
tarve. Nimittäin nykyään suurin osa tiedosta tulee jäsenien tietoisuuteen nettisivujen
kautta. Olla 'linkkinä' jäsenien ja vetäjien ja yhdistyksen välillä.
Sanastoa:
koirakko=koira+ihminen(ohjaaja)
vetäjä= kouluttaja (ei siis koira, joka vetää : D )
nou=noutajien taipumus koe
nome= noutometsästys
peruskoulutettu= koira joka elää yhteiskunnassa ärsyttämättä kanssa eläjiä, ts. tulee
luokse kutsusta, pysyy paikallaan käskystä, eikä ärsytä koirattomia/koiran vastaisia
ihmisiä. Sillä ja sillä saadaan mukavaa yhteiseloa !
Parhaiten minut saa 'kiinni' sähköpostin kautta ja nome-treeneissä =)
Jättäkäähän viestiä nettiosoitteeseen
jasenet@merenkurkunnoutajat.com
Hyvää jatkoa tälle vuodelle!
Anne Sid-Koskela
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Föreningens Årsmöte 30.03.2010 klo 18:30 ABC:llä.
På mötet behandlas ordinarie årsmötes ärenden.
Utdelningen av vandringsprisen.

VÄLKOMMEN !
Föreningen bjuder på kaffe och bulla.
ANSÖKAN OM VANDRINGSPRISER:
Skriv tydligt vilket vandringspris som ansöks och sänd hundens resultat till
respektive kommitté ordförande senast 15.3.2010. Adresserna till
kommittéordföranden hittar du på sidan 3. Alla regler är inte översatta till
svenska, se reglerna för Årets utställningsretriver (Vuoden näyttelynoutaja) och
Regler för vandringspriset I jakt (NOME-kiertopalkinto) på finska.
Championat; Föreningen belönar de medlemmar vars hund under kalenderåret
2009 erhållit av FKL eller FCI erkänt finskt eller internationellt championat. Så
om din hund blivt champion under 2009 så sänd en bild samt uppgifter på
hunden samt dess titlar till Camilla Sellberg, Hedbergintie 16, 65200 Vaasa eller
per e-post till postmaster@merenkurkunnoutajat.com
REGLER FÖR VANDRINGSPRISET TILL FINSK LYDNADS CHAMPION
Vandringspriset tilldelas medlem i Kvarkens Retrievers rf. Tilldelas hund som under
kalenderåret blivit SF LCH. Priset utdelas på föreningens årsmöte.
Om flera hundar erhållit lydnads championat, avgör de sammanräknade poängen från
tre (3) 1-pris i ERIVOI- klass. Den hund som uppnår högsta poängantal erhåller
vandringspriset för ett år. Då två eller flera hundars uppnår samma poäng även då,
avgörs segraren genom lottning.
Den som erhåller vandringspriset förbinder sig att gravera in ägarens och hundens
namn, samt årtal när championatet erhållits, samt sammanräknade poängantal från tre
(3) ERIVOI resultat. Föreningen låter gravera in namnen på övriga hundar som
erhållit championat samma år.
Priset vandrar ända tills sex (6) lydnads champions erhållit priset. Därefter lämnar
priset i föreningens ägo, förutsatt att klubben har ett klubbrum, i annat fall tillfaller
priset den hund som har högsta poängantal.
Priset bör returnera till föreningens sekreterare två (2) veckor före föreningens
årsmöte.
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VANDRINGSPRISETS INSTIFTARE: EILA MÄKINEN
Vandringspriset sänkt av SPARBANK AKTIA
VANDRINGSPRIS TILL BÄSTA LYDNADSPROVHUND
1§ Priset erhåller medlem i Kvarkens retrievers fr, som har tävlat med egen hund i
lydnadsprov och anmält resultaten åt föreningens sekreterare vid utgången av året.
2§ Av hundarna sammanräknas de tre bästa lydnadsprovens delpoängsummor. Endast
resultat som berättigar till pris tas i beaktande.
3§ Poängen fås genom att dela de poängantal som respektive klass maximipoäng ger
och räckna samman delpoängen av de resultat som uppnåtts under kalenderåret. På
detta sätt kan den hund som erhållit den största poängsumman vinna priset.
4§ Ifall två eller flera hundar uppnår samma ihopräknade slutpoäng, avgör
rävlinsklassen ordningsföljden. Segrarklasshundar vinner över öppenklasshundar osv.
Ifall resultaten innehåller flera klassers poäng, vinner den som har flera resultat ur
högre tävlingsklasser.
5§ Ifall ett avgörande ännu ej uppnåtts, avgör uppnådd delpoängsumma i enskilda
prov rangordningen. På detta sätt jämförs vid behov alla tre medräcknade
provresultaten tills ett avgörande nås. Vid jämförelse av enskilda provs
tävlingsklasser avgör de inte längre rangordningen.
6§ Ifall avgörande inte ännu heller uppnåtts efter tre beaktade resultat, avgör lotten
vinnande lydnadsprovhund.
7§ Varje årsvinnare är skyldig att gravera det egna namnet och hunden namn samt
totalpoängsumman i plattan på prisets fot. Priset återlämnas till föreningens
sekreterare graverad, senast två (2) veckor före föreningens årsmöte.
8§ Priset utdelas på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte och det vandrar i tio (10) år.
Ifall föreningen efter vandringens slut har i ägo eller besittning fastighet eller ett
klubbrum förblir priset föreningens ägo placerad i detta utrymme. i annat fall lämnar
priset hos den som erhållit flest inteckningar i detta. Ifall de är två eller flera avgör
den sammanräknade summan av poäng inteckningarna för erhållandet av
vandringspriset.
REGLER TILL ANN’S MINNE VANDRINGSPRISET
Till minne av Vasa med omnejds första SF UCH av Flat Coated Retriever, SF UCH
Flatts Antoinette.
Priset utdelas årligen på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte. Priset tillfaller den Flat
Coated som under året uppnått bästa resultat på utställningar i Finland och utomlands,
och vars ägare är Kvarkens Retrievers rf:s medlem. Om flera hundar uppnått samma
resultat skall de skiljas åt genom:
Den som har flesta BIR titlar
Den som placerat sig bäst i grupptävlingarna
Den som har en BIS titel
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Den som är utställnings champion
Om hundarna inte ännu har kunnat skiljas åt, skiljs dom åt genom lottning.
Priset blir vandrande tills album nummer 2 blir fullt, vilket följer med priset där
vinnaren förbinder sig att sätta in ett foto av hunden, skriva in hundens namn, när den
är född och ägarens namn samt årtal, samt att returnera priset till föreningens
sekreterare senast två veckor före näst kommande årsmöte.
Ifall att priset går sönder eller blir förstört, köper den som har priset när det händer, ett
nytt pris.
Om det skulle hända att Kvarkens Retrievers rf upplöses, tillfaller priset den ägare,
vars hundar har de flesta intäckningarna i priset. Ifall att det under året inte finns
någon hund som uppfyller kraven delas priset inte ut.
Poängräkningen:
BIS1 30 BIG1 25 BIR 21
BIS2 29 BIG 2 24 BIM 20
BIS3-4 27 BIG 3-4 22 CACIB 20
BH&BT1 18 JUNKL UTM 7 CERT 13
BH&BT2 17 UKL UTM 7
BH&BT3 16 ÖKL UTM 7
BH&BT4 15 BRKL UTM 7
CHKL UTM 7
BIS veteran 15 VETKL UTM 7
Priset skänkt av: Viggens Kennel, äg. Berit Ek
ÅRETS KLASSBYTARE (VILTSPÅR)
Vandringspriset delas ut på föreningens årsmöte till årets bästa klassbyte i viltspår,
alltid för ett år i sänder. Föreningens viltspårkommittées uppgift är att avgöra, vem
som erhåller vandringspriset. Enligt följande regler.
Hundens ägare skall vara föreningens medlem.
I tävlingen deltar men det är, när andra ÖKL 1 erhålls.
Den bästa hunden finner man genom att räkna samman poängen av de ÖKL 1 resultat, som klassbytes rätten givit. ÖKL 1 resultatet behöver inte vara från samma
år. Den hundägare som samlat den högsta poängsumman får vandringspriset.
Ifall åtskillnad inte sker, väljas som vinnare av de hundar, den som erhållit det bästa
resultatet (poäng) av ett ÖKL - prov.
Ifall en vinnare ännu inte framkommit, sker det lottdragning mellan dessa hundar.
Ifall det något år inte finns någon klassbytare förvaras priset i föreningens utrymme.
Priset vandrar i tio år, varefter det förblir i föreningens ägo.

22

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

ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE
Vandringspokal, donerad av Maarit Piipponen
Vandringspokalen för ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE utdelas på
föreningens årsmöte. Poängen för alla AVO- och/eller VOI- resultat räknas ihop.
Ekipaget som fått mest poäng får vandringspokalen. Ifall flera ekipage har samma
poängresultat utses vinnaren genom lottdragning. Hundens ägare och förare bör vara
föreningen medlem och hunden bör vara en retriever. Förare och hund bör vara
samma ekipage i alla prov, vilkas poäng räknas ihop. Vandringspokalen förblir egen,
när samma ekipage erhållit den tre gånger, Kopior av provresultaten bör sändas till
viltspårkommittén innan årsmötet, varefter kommittén räknar ihop poängen och utser
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE.
Pokalens text/t.ex.
ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE
2000 Grh Castleheath´s Frederika (Ellu) född 14.7.95
Ägare/förare Maarit Piipponen, Kvevlax
Uppförare Hilkka Linnakangas
Regel för vandringspriset FÖRENINGENS VILTSPÅRPROVMÄSTERSKAP
Om föreningsmästerskapet tävlas det i segrarklass, vilket viltspårkommittéen har
förutbestämt. i detta prov kan delta utomstående hundar, men om vandringspriset
tävlar endast hundar ägda av föreningsmedlemmar.
Vandringspriset erhålls för ett år i gången av en medlem, som äger en hund som i
ifrågavarande prov erhållit det bästa resultatet. Ifall flera hundar erhåller samma
poäng, väljer provets överdomare föreningens Viltspårmästare.
Ifall det något år inte anordnas prov alls eller det inte kommer något resultat i
segrarklass, förvaras vandringspriset i föreningens klubbrum. Vandringspriset erhålls
för alltid, när samma medlem får det för andra gången.
Donator: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening
REGLER FÖR VANDRINGSPRIS I VILTSPÅRSPROV
Vandringspriset delas ut till den retriever som tävlar i segrarklass på viltspårprov för
jakthundar och erhållit det bästa resultatet enligt nedanstående regler. Priset delas ut
på föreningens årsmöte.
Hundens tre (3) bästa resultat räknas tillsammans. När två (2) hundar fått samma
poäng beaktas 4 och 5:te bästa resultaten, samt FM och DM erhållna resultat som
värdefullare än andra. Om FM och DM hund tävlar om poängen är FM resultat
värdefullare.
Priset vandrar i tio (10) år varefter det lämnar i föreningens ägo.
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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Vinnaren förbinder sig att gravera årtal, hundens och ägarens namn på priset, samt att
leverera priset till föreningens sekreterare minst två (2) veckor före årsmötet.
Vandringspriset har skänkts av MARIN OSKAR Oy Ab ur- och guldsmedsaffär
BELLAS POKAL Till minne av Sommarö Cornelia
Donerats av: Henriikka ja Antero Kontturi
Medeltalet av hundens fem (5) bästa resultat i öppen (AVO) och/eller i segrarklass
(VOI). Ifall flera hundar har samma medeltal, så avgör det sjätte resultatet. Om ingen
har ett sjätte resultat, så avgörs vinnaren genom lottdragning.Om ingen har fem
resultat så tilldelas inte priset.
Vandringspriset är ämnat för retrievrar vars ägare ärmedlemmar i Kvarkens
Retrievers r.f. Priset tilldelas på föreningens årsmöte för ett år i gången. Med priset
följer ett album, dit varje priserhållare förbinder sig att sätta in ett foto på sin hund
samt övriga uppgifter. Priset vandrar i tio (10) år, vartefter det tillfaller den ägare, vars
hund har haft intäckningar. Ifall flera hundar har lika många intäckningar så avgörs
detta benom lottdragning. Om ingen har fem resultat så tilldelas inte priset.
JAKT, ÅRETS ÖPPEN KLASS HUND
Priset ges till den retrivern som det året har deltagit i retriverns Nome-B jaktprov i
Öppen klass och har där bäst klarat sig.
Då resultaten räknas beaktas de två (2) bästa Öppen klass resultat. Ifall hundarna har
samma uppnådda resultat tas I beaktan hundens möjliga tävlingsår I Öppen klass och
mängden av starter I Öppenklass det gångna tävlingsåret.
Ifall ingen skillnad finns I resultaten avgör lotten vem som får priset.
Vid ansökningen av priset skall alla resultat från Öppen klass meddelas från det
gångna tävlingsåret.
Vinnaren förbinder sig att gravera in hundens namn, ägare samt årtal och returnera
priset till föreningens sekreterare två(2) veckor fore föreningens årsmöte.
Priset vandrar så länge tills det inte ryms flera graveringar på prisets fot, varefter den
lämnar I föreningens ägo.
Priset har skänkts av Janne Fagerholm
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SOM MEDLEMSSEKRETERARE I 3 ÅRTIONDEN
Jag blev vald till medlemssekreterare nu för tredje gången under min medlemskapstid.
Info tidnings huvudredaktörer frågade om jag kunde skriva memoarer och om nutid.
Mitt medlemsskap
Jag blev medlem i Kvarkens Retrievers 1992, efter vi adopterat golden retriever
pojken Oscar (kennel Goldgingers). Oscar var ½ år gammal när han blev vår hund.
Efter det började vi ivrigt med allmöjlig träning , inom jakt-, spår-, agility-,
utställnings-, och vardagslydnads träningar. Vi var inte intresserade av att fara på
några prover, utan tränade bara av tränings glädje. Jag blev frågad till
utställningskomitte och for därmed på ringfunktionärs kurs. Var med och ordnade
match-shower, utställningar, och jobbade som ringfunktionär på olika håll i
Österbotten på utsällningar. Råkade en gang också att vara som domare på en matchshow ;) Som medlemssekreterare började jag 1994 för första gången. Andra hunden
kom 1996. Han var en curly retriever pojke, Ciro från Nådendahl (kennel Emris).
Medan vi väntade på Ciro, så var jag och skolade mig till lydnadstränare. Efter det
drog jag valpkurser, och vardagslydnadsträningar. Samma år tog jag jaktkort. Som
jakttränare skolade jag mig 2003. Efter det drog jag med min man Hasse
anlagsprovskurs och jaktträningar i två år.
Ville berätta denna lilla historia för medlemmarna, för att fast man inte far på prover
kan man vara aktiv inom förening på många olika sätt. Man behöver inte vara
tävlings orienterad fast man är med. Jag jagar inte ens, tog kortet bara för eget
intresse. Man får nya kompisar via föreningen och glädje till fritiden. Nog har jag
haft paus också, men kommit tillbaka igen! Man längtar efter kompisar och allt roligt
man får via denna hobby! Tack till Janne och Paapu(kennel Seahunter) för att vi blev
lockade tillbaka! Vi har inte nu för tillfälle egen hund alls, utan tränar med vår dotters
labrador, Tindra ( Seahunters Suzi Quatro), inom jakt. Kanske vi ännu nån dag
kommer att skaffa egen hund ;)
Medlemssekreterarens jobb på 'gamla' tider
Det har blivit ändringar inom medlemssekreterarens jobb under dehär över 20 års tid
som KVR har verkat. När jag började första gången -94, gick allt per brev och med
kalkeringspapper och kartoteg. Medlemssekreterare förde numrerade
betalningsblanketter på plats där träningar pågick. Tränarna gav dem åt nya blivande
medlemmar och gav sen åt melemssekreteraren papperslappar med namn och
nummer. Det var då när min man skaffade åt mig min första NMT telefon, för att vår
trådtelefon ringde på kvällarna och jag var på träningar och han måste prata med nya
medlemmar! Den tid var det via telefon man tog hand om sakerna.
Nutidens medlemssekreterares jobb
Nuförtiden går allt via nätet direkt till FRO. Helt och hållet. För förra gången jag
slutade som medlemssekreterare och Heidi Troberg(2007) tog över, så har man skillt
FRO:s och KVR:s registrer. Mera finns det inte handskrivan lappar...och det är bra det
=)
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Det som inte har ändrats
Medlemssekreterare har
kontakt mellan FRO. KVR och
medlemmarna.
Medlemssekreterare hjälper
också nya medlemmar att
orientera sig till olika hobby
grener. Hon är den första
människo kontakt till KVR.
Hon tar hand om
medlemskonto tillsmammans
med föreningens kassör. När föreningen ordnar prover, kurser och dylikt åt
medlemmar så kan man fråga av medlemmsekreteraren om medlemskap. Som
medlem behöver man inte äga en retriever. Man kan anlsuta sig endast som KRV
medlem själv, eller via uppfödaren(uppfödaren betalar första årets medlemskap).
Andra året skickar medlemssekreterare automatiskt en ny betalningsblanket direkt
hem.Det lönar sig att vara familjemedlem, för då har man samma rättigheter som
ordinarie medlem.
Medlemstyper
Medlemmar som har grundat föreningen, Ordinarie medlemmar, Familjemedlemmar,
Valpmedlemmar, FRO medlemmar och KVR medlemmar
Vad får man som medlem?
När man ansluter sig till både FRO och KVR får man FRO:s tidning Nuusku
c.4gånger/året.
Delta i skolningar, prover, lägrer, etc. Kvarkens Retrievers ordnar många skolningar,
gemensamma träningar, läger (denna vår i Lappo, se på nät-sidor), info-tidning,
nätsidor mm...Rösträtt på möten då man väljer nya funtionärer till föreningen.Via
föreningen får man också kontakter till andra hundägare...kanske till och med att få
skötare åt hunden på semester tid. Och man får goda vänner för livet =)
Alt som allt...
Varenda en är någon gång nybörjare med att äga en hund! Ingen av funktionärerna,
eller skolararna har nya människor som dåliga, utan hjälper till att lätta levnaden med
sin hundkompis! Det är lönsamt att komma med på olika träningar! Ifall man blir
intresserad att fara på prover, så får man hjälp av tävlande medlemmar. Med en bra
baslärd hund är livet lätt <3
Medlems situationen...
Medlemmar hade vi nu 31.12.2009 284 st. Ganska många är vi! Medlems antalet tas
alltid sista dagen på året. Som medlemmar räknas alla typer jag hade skrivit tidigare
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om. Berätta åt alla hundägare om våra skolningsmöjligheter, då hunden är bra lärd,
så är det lättare också för andra som inte äger hund att acceptera hundar.
Mitt jobb detta år.
Jag försöker samla in medlemmarnas email addresser och telefon nummer. På detta
sätt kan det nångång vara lättare att föra vidare information. Jag vill också samla in
tiden när ni blev medlemmar. För att då gamla register har försvunnit, så for också
dessa uppgifter...Var snäll och sänd dem åt mig via email. Försöker också skaffa nya
medlemmar, och på detta sätt få människor att skola sina hundar till vardagslydiga.
Jag har också kontakt med webmasteren, ifall det behövs. Nämligen största delen av
informationen till medlemmarna går snabbast via nätet.Vara som 'link' mellan
medlemmar och föreningen.
Förklaringar på orden:
hundförare= den som håller fast i repet
skolare= den som skolar hundförare
nome= jaktprov
nou= anlagsprov
vardagslydnad=vardagslydnad ;) =
Min addres är
jasenet@merenkurkunnoutajat.com
Det är bara att skriva åt mig =) Jag är anträffbar åtminståne på jaktträningar
Jag önskar en god fortsättning till detta år!
Anne Sid-Koskela

TOKO-toimikunta tiedottaa:
PENTUKURSSI
Kahdeksan kerran perustottelevaisuuskurssi (teoriakerta + 7 käytännön
harjoituskertaa) n. 4-9 kk:n ikäisille pennuille.
Rajoitettu osallistujamäärä, yhdistyksen jäsenet etusijalla.
Huolehdithan että pentusi rokotukset ovat kunnossa, rokotustodistukset
tarkastetaan ensimmäisellä kerralla.
Vapaita paikkoja voi tiedustella: toko @ merenkurkunnoutajat.com
PERUSTOTTELEVAISUUSKURSSI
Kahdeksan kerran perustottelevaisuuskurssi (teoriakerta + 7 käytännön
harjoituskertaa) yli 9 kk ikäisille koirille.
Rajoitettu osallistujamäärä, yhdistyksen jäsenet etusijalla.
Huolehdithan että koirasi rokotukset ovat kunnossa, rokotustodistukset
tarkastetaan ensimmäisellä kerralla.
Vapaita paikkoja voi tiedustella: toko @ merenkurkunnoutajat.com
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TAVOITTEELLINEN TOKORYHMÄ
Treenit jatkuvat. Lisätietoja Hannalta: hanna@vainioniemi.com tai
0500-562679.
Tervetuloa mukaan !

Lydnads kommittèn informerar:
Vårens lydnadsträningar börjar!
VALPKURS
Grundlydnadskurs (1 teorilektion +7 träningstillfällen) för ca 4-9 månader
gamla valpar.
Begränsat deltagarantal, förtur för föreningens medlemmar.
Se till att valpens vaccineringar är giltiga, vaccinationsbeviset
kontrolleras på första träningstillfället.
Mera information fås: toko @ merenkurkunnoutajat.com
GRUNDLYDNADSKURS
En grundlydnadskurs (1 teorilektion +7 träningstillfällen) för hundar
äldre än 9 månader.
Begränsat deltagarantal, förtur för föreningens medlemmar.
Kom ihåg att hundens vaccinationer skall vara giltiga, vaccinationsbeviset
kontrolleras på första träningstillfället.
Mera information fås: toko @ merenkurkunnoutajat.com

TÄVLINGSLYDNAD
Träningarna fortsätter. Mera info: hanna@vainioniemi.com eller 0500-562679.
Välkomna med!

TOKO-toimikunta / Lydnads kommittén
Puheenjohtaja
Sonja Lahdenranta-Husu
sonja.lahdenranta-husu@luukku.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Ida Ehnström
Hanna Vainioniemi
Charlotta Koskela
Henriikka Kontturi
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MATCH SHOW
Maanantai 5.4.10 Kivihaan Citymarketin
parkkihallissa.
Lisätietoja tulee myöhemmin seuraa
yhdistyksen nettisivuja.
Måndag 5.4.10 Stenhaga Citymarket
parkeringshall.
Följ webbsidorna för mer information.
Kyselyt/ Förfrågningar Tiina Kuusela 050 3862094

Nome-toimikunta tiedottaa:
Nome harjoituksia seuraavasti:
14.2.2010 Koivulahden kasvihuone 16-18.00
21.2 paikka ilmoitetaan myöhemmin
21.2.2010 -------------:-------------14.3.2010-------------:-------------21.3.2010------------:--------------Paikat ovat vielä avoinna joten seuratkaa netistä missä harjoitukset pidetään.
Kevään harjoitukset tulevat yhdistyksen sivuille viimeistään Maaliskuun lopulla.
Lapualla pidettävän Merenkurkun noutajien koulutusviikonlopun yhteydessä 1011.4.2010
nometreenejä tulee vetämään Susanna Fontell, kennel Weljesten.
Merenkurkun Noutajat r.y. / Kvarkens Retrievers r.f.
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Sekä lauantaille, että sunnuntaille otetaan 8 aloittelevaa, ja 8 kilpailevaa koirakkoa,
jotka jaetaan aamu sekä iltapäiväryhmiin. Kuunteluoppilaita rajoittamattomasti!
Ilmoittautuminen jyrki@goldgingers.com tai 0500379523
Perinteiset dummyaiset(leikkimielinen ”nome-koe”) järjestetään myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.
Sekä taipumus, että metsästyskoe (nou/nome)on Närpiössä 22-23.5.2010
Noutajien metsästyskoe(nome) 18-19.9.2010 Närpiössä
Kiertopalkinnot Vuoden tulokas, Vuoden AVO luokan koira ja Vuoden nomekoira
hakuaika 15.3.2010 asti:
Lähetä tulokset: nome@merenkurkunnoutajat.com
_____________________________________________________________________

Jakt kommittén informera:
Jakt träningar Våren 2010
14.2.2010 Växthuset i Kvevlax kl 16.00 - 18.00
21.2 2010 Meddelas senare.
21.2.2010 -------------:-------------14.3.2010-------------:-------------21.3.2010------------:--------------Platsen för träningarna är ännu öppen så följ med föreningens sidor på nätet.
Vårens träningar meddelas senast i slutet av Mars.
På skolningsveckoslutet i Lapua 10 - 11.4.2010 kommer Susanna Fontell, kennel
Weljesten att
ha hand om jakt apport träningarna.
Både till lördag och söndag tas 8 nybörjare och 8 tävlande hund/förare som delas i
förmidddag / Eftermiddags grupper. Åskådare/århörare hur många som helst
Förfrågningar jyrki@goldgingers.com eller 0500379523
De traditionella ”Dummiaiset” (lekfullt ”nome-prov” ) tiden / platsen meddelas
senare.
Anlagsprov / Jaktprov (nou/nome) i Närpes 22-23.5.2010
Jakt prov (nome) i Närpes 18-19.9.2010
Vandringspriset i jakt, Årets nybörjare, Årets Öppenklass hund och Årets jakthund
delar ut på vårmötet,
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ansökningsid till15.3.2010
Sänd resultaten nome@merenkurkunnoutajat.com
Nome toimikunta / Jakt kommittén
Puheenjohtaja
Jyrki Kjellman
nome@merenkurkunnoutajat.com
Toimikunnan jäsenet / Kommitté medlemmar
Janne Fagerholm
Marjo Männistö-Kangasluoma
Heli Hietala
Barbro Fagerholm
Tuija Kurhela
Eivor Sellberg
Henriikka Kontturi
Hanna Vainioniemi
Pentti Niemelä
Heidi Troberg
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Noutajien metsästyskokeet USA:ssa (Osa 2)
Artikkelisarjan osassa 2 kuvaillaan lyhyesti USA:n hunt-testejä eli metsästyskokeita
ja eri organisaatioiden myöntämiä titteleitä. Kokeet vastaavat huomattavasti
paremmin omia kokeitamme kuin edellisessä osassa 1 kuvatut Field Trial kokeet.
Hunt-testejä järjestävät orginisaatiot ja kokeiden luonne
Hunt-testejä järjestävät paikalliset kerhot, jotka ovat jäseninä jossakin seuraavista
kolmesta eri organisaatiosta: Amerikan kennelklubi (AKC), United Kennelklubiin
(UKC) kuuluva HRC (Hunting Retriever Club) ja NAHRA
(PohjoisAmerikanmetsästysnoutajat). Näistä organisaatioista sekä AKC että UKC
ovat rekisteriä ylläpitäviä järjestöjä (vrt. Suomen kennelliitto) ja kilpailevia järjestöjä.
NAHRA ei kuulu nykyisin kumpaankaan pääjärjestöön.
Kaikki kolme yhdistystä myöntävät (AKC, UKC ja NAHRA) jäsenyhdistystensä
kokeet. Myös kokeiden säännöt ja valionarvot poikkeavat toisistaan.
Yhtäläisyyksiäkin kokeista löytyy: koiria ei aseteta paremmuusjärjestykseen (kuten ei
meilläkään), kokeet pyrkivät jäljittelemään mahdollisimman hyvin metsästystilanteita
ja myös noutoetäisyydet on rajattu vastaamaan todellista metsästystä. Etäisyydet on
säännöissä määritelty maksimissaan noin 100 metriin vedessä ja 150 metriin maalla.
Koealueelle, joka on tavallisesti peitteistä vesilinnustusmaastoa, on sijoitettu runsaasti
houkutuskuvia ja yleisesti käytetään sorsapilliä eri tehtävien yhteydessä. Laukauksia
ammutaan myös paljon, huomattavasti enemmän kuin meidän kokeissa. Esim. HRC:n
kokeissa ohjaaja joutuu kantamaan haulikkoa ja myös ampumaan paukkupatruunoita.
Ainakin HRC:n kokeissa tuomareiden, koetoimitsijoiden ja ohjaajien on käytettävä
maastoon sulautuvaa metsästysasua. Esimerkiksi vesilinnustuksessa käytetään
maastopukua, mutta lumihanhijahdissa valkoista vaatetusta.
Koirat osallistuvat tasoaan vastaaviin luokkiin ja saavuttavat eri valionarvot
keräämällä tietyn määrän pisteitä. Koe-uraa ei välttämättä tarvitse aloittaa alimmasta
luokasta vaan ohjaaja valitsee luokan koiran koulutustason mukaan. Jokaisen luokan
arvostelee aina kaksi tuomaria.
Kokeissa käytetään sekä "kylmää" että "lämmintä" riistaa. Usein jossain
markkeeraustehtävässä ammutaan alas lentoon päästetty lintu. Vaikka kokeet
matkivatkin vesilinnustusta, niin ainakin HRC:n ja NAHRAN kokeissa on
maalinnustusta simuloiva ylösajo, jossa koiran on risteiltävä tietyllä alueella, ajettava
lintu ylös, istuttava laukauksesta ja noudettava vasta käskystä. Maariistana käytetään
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kyyhkysiä tai fasaaneja ja vesilintuina sorsia, ankkoja tai hanhia. HRC järjestää myös
erillisiä "maalintukokeita", joissa koira voi saavuttaa erillisen tittelin. Kylmällä
riistalla tehdyt markkeerausheitot tehdään usein joko heittämällä tai elektronisesti
laukaistavalla lingolla.
Koesuorituksista
Kokeiden tehtävät ovat joko markkeerausta, ohjausta tai niiden yhdistelmiä.
Osasuorituksia tehdään sekä vedessä että maalla. Vapaata hakua ei tunneta laisinkaan.
Vaativimmissa luokissa koirilta vaaditaan ehdotonta paikallaoloa hyvinkin
provosoiduissa tilanteissa. Esimerkiksi markkeerausheitto voi tulla koiran takaa ja
pudota hyvinkin lähelle. HRC:n kokeissa koiran koiran saa lähettää vain kerran. Jos
koira joudutaan kutsumaan takaisin, on koe auttamattomasti ohi.
Parityöskentelyä ei tunneta vaan meidän tapaan kukin koirakko suorittaa tehtävät
muiden koirien häiritsemättä. Koe etenee niin, että kaikki koirat suorittavat kunkin
osasuorituksen arvotussa järjestyksessä ja sitten siirrytään seuraavaan osatehtävään.
Jos koira epäonnistuu, niin koe loppuu siihen. Vaativimmissa luokissa kokeet voivat
kestää neljä päivää (HRC) tai joskus epäsuotuisissa sääolosuhteissa kauemmin.
Koeluokat ja tittelit
AKC
AKC:n kokeissa "kilpaillaan" seuraavissa luokissa: Junior, Senior ja Master. Jokainen
osasuoritus arvostellaan pistein 0-10. Saadakseen hyväksytyn tuloksen koiran
suoritusten keskiarvon on oltava 7, eikä mikään osasuoritus saa alittaa arvoa 5.
Osallistuvien koirien on oltava AKC:n rekisteröimiä. Koiran nimen eteen liitettävät
tittelit ansaitaan seuraavasti:
Junior Hunter (JH): hyväksytty tulos vähintään 4 junior-luokan kokeessa.
Senior Hunter (SH): Hyväksytty tulos vähintään 5 senior luokan kokeessa tai JHtittelin aiemmin omaavat koirat neljässä kokeessa.
Master Hunter (MH): Hyväksytty tulos vähintään 6 master luokan kokeessa tai SHtittelin aiemmin omaavat koirat viidessä kokeessa.
NAHRA
Näissä kokeissa koirat osallistuvat seuraaviin luokkiin: Started, Intermediate ja
Senior. Myös NAHRA:n kokeissa jokainen osasuoritus arvostellaan pistein 0-10.
Hyväksyttyyn tulokseen vaaditaan vähintään 80 % maksimipisteistä.
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Koiran nimen eteen liitettävät tittelit ansaitaan seuraavasti:
Started Retriever (SR): 10 pistettä Started-luokassa (4 hyväksyttyä koetta a' 2,5
pistettä)
Working Retriever (WR): 20 pistettä Intermediate-luokassa (4 hyväksyttyä koetta a'
5 pistettä)
Master Hunting Retriever (MHR): 100 pistettä Senior-luokassa (5 hyväksyttyä
koetta a' 20 pistettä) tai 80 pistettä, jos koira on jo WR Grand Master Hunting
Retriever (GMHR): 300 pistettä Senior-luokassa (15 hyväksyttyä koetta a' 20
pistettä)
UKC/ HRC
Näihin kokeisiin saavat osallistua kaikki rodut. Valionarvoon oikeuttavat pisteet
lasketaan kuitenkin vain UKC:n rekisteröimille koirille. Luokat ovat seuraavat:
Started , Seasoned, Finished ja Grand. Valionarvot ja niihin oikeuttavat tulokset
lasketaan eri luokkista saatujen pisteiden perusteella: Alimmasta luokasta saa 5
pistettä/ hyväksytty koe, seuraavasta luokasta 10, Finished-luokasta 15 ja Grandluokasta 40 pistettä. Kerättyjen pisteiden perusteella myönnetään seuraavat tittelit:
Hunting Retriever (HR): 40 pistettä (enintään 10 pistettä alimmasta luokasta)
Hunting Retriever Champion (HRCH): 100 pistettä (vähintään 60 pistettä
Finished-luokasta)
Grand Hunting Retriever Champion (GRHRCH): 200 lisäpistettä HRCH-tittelin
jälkeen (vähintään 80 pistettä Grand-luokasta)
Kanalinnustusta simuloivia kokeita järjestetään erikseen ja niistä ansaitaan 10 pistettä
/hyväksytty koe.
Upland Hunter (UH): 40 pistettä (edellyttää 4 hyväksyttyä suoritusta)
Tilastoja ja linkkejä
Vaikka en onnistunut löytämään tarkkoja tietoja osallistumismääristä, niin
osallistujamäärät ovat meidän mittapuumme mukaan suuria. Kokeitahan järjestetään
ympäri vuoden, pääjärjestöjä on kolme (AKC, UKC/HRC ja NAHRA) ja niissä
jäsenyhdistyksia lukuisia. Yksinomaa UKC/HRC:n jäsenkerhoja oli vuonna 1997 81
kappaletta. UKC/HRC:n kokeissa on HRCH-arvon saavuttanut kaikkiaan 1250
koiraa. Roduittain jakauma on seuraava:
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Boykin spanielit 3
Chesapeaklahden noutajat 38
Englannin springer spanielit 1
Sileäkarvaiset noutajat 5
Karkeakarvaiset saksanseisojat 2
Kultaiset noutajat 84
Labradorinnoutajat 1019
Villakoirat 1
Sen sijaan GRHRCH-arvon on saavuttanut vain 48 koiraa, joista 45 on labradoria, 2
kultaista noutajaa ja 1 chesapeaklahden noutaja. Tietoa löytyy melkoisesti internetin
välityksellä. Kiinnostuneet voivat lueskella lisää Hunt-testeistä vaikkapa seuraavista
osoitteista:
AKC: http://www.akc.org/rehunt.htn
NAHRA: http://www.nahra.org/
UKC: http://www.ukcdogs.com/hrt.html
HRC: http://www.hrcukc.com/
Hyödyllinen osoite on myös Working Retriever Central
(http://www.workingretriever.com/), josta löytyy edellä mainitut linkit ja paljon
muutakin kiinnostavaa.

Antti Nurmi
(Toimituksen huom. artikkeli julkaistu kirjoittajan luvalla)
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Tarvikemyynti / Försäljning
Tuija Kurhela 0400 933 619
Fleece yhdistyksen logolla

30 €

Fleece med föreningens
logo

Dummy Teba
• 400g
• 600g
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7,5 €
9€

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

20 €

Pilli / Visselpipa
Acme 211 1/2

8€

Talutin / Koppel

8,5 €

Valjaat / Spårselar

20 €
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Yhdistyksen t-paita /
Förening T-shirt

10 €

MKN autotarra / KR:s
bildekal

2€

MKN kangasmerkki / KR:s
tygdekal

7€

SNJ tarra / FRO dekal

2€

SNJ hihamerkki / FRO
ärmmärke

3,5 €

SNJ riistatarra / FRO
viltdekal

2€

Seuraavaan infolehteen tuleva materiaali tulee lähettää 30.04.2010
mennessä osoitteeseen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
Material till nästa infotidning skall skickas in senast 30.04.2010 till
adressen
aineisto@merenkurkunnoutajat.com
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Hyvä MKN-jäsen,
Tarkista yhteystietosi yllä olevasta osoitetarrasta. Jos on korjattavaa, ota yhteyttä
jäsensihteeriimme.
Bästa KR-medlem,
Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter på adresstarran ovan. Om något behöver
korrigeras meddela medlemssekreteraren.
Anne Sid-Koskela
anne.sidkoskela@gmail.com

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