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Yleistä
Saksanseisojien Eräkoulutus ry (SEK) toimii sääntöjensä mukaisesti ja pyrkii edistämään seisovilla
lintukoirilla metsästystä ja jalostustoimintaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa monipuolista
koulutusta koirien ohjaajille, järjestää harjoitusmahdollisuuksia vesi- ja jälkityökokeisiin ja sekä järjestää
vesityö ja KAER –kokeita toimintasuunnitelman mukaisesti.
SEK järjestää seuran mestaruuskilpailut ammunnassa, koirahiihdossa ja TOKO:ssa, sekä nuoriseisoja- ja
mestariseisojakilpailun. Nouto-ottelun järjestysvuoro Savon Nuuskujen vaihtuu vuorovuosin. Nuuskuilta jäi
viime vuonna nouto-ottelu järjestämättä, joten odotellaan kutsua tänä vuonna.
Käytössä on Eitikan harjoitusalue. Talkoolaisten jahti toteutetaan joulukuussa.
Hallinto ja talous
Hallituksen kokouksia pidetään 6-8 kpl siten, että hallitus kokoontuu aina ennen vuosikokousta ja
kesäkokousta. Tarvittaessa voidaan asettaa toimikuntia.
Hallitus ja puheenjohtajisto pyrkii toteuttamaan toimintaa vuosikokouksen vahvistamaan budjetin
mukaisesti.
Tiedottaminen
Huhtikuun alussa lähetetään jäsentiedote, jonka mukana tulee myös jäsen- ja muiden maksujen
suorittamisohjeet.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan entiseen tapaan ryhmätekstiviesteillä, sähköpostilla ja yhdistyksen
kotisivuilla.
Jaostojen toiminta (suluissa vetäjä)
Koulutus (Jouni Kröger)
Peruskoulutuksen tavoitteet:
- Ohjaaja saa koiran koulutukseen perusteita koiran oppimisesta.
- Ohjaaja saa perusteet koiran lukemiseen ja yhteistyön kehittämiseksi.
- Ohjaaja oppii laatimaan koiralleen säännöllisen, laadukkaan suunnitelma huomioiden koiran
kehitysvaiheen.
- Ohjaaja oppii toteuttamaan harjoitteita ja näkee erilaisia vaihtoehtoja joita osaa soveltaa omassa
koulutuksessa.
- Ohjaajalle selviää kanakoirametsästyksen eri vaiheet: haku, seisonta, tiedotus, avanssi ja nouto.
Tavoitteisiin käytetään päästään tarjoamalla peruskoulutusta kurssi ja pienryhmissä. Vuodelle suunnitellaan
peruskurssin ja pienryhmä tapaamisten lisäksi yhtä isompaa koulutustapahtumaa jossa eri rasteilla
paneudutaan kouluttamisen perusasioihin.
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Metsästys ja koetoiminta (Jussi Peltola)
Heinäkuussa järjestetään kahdet vesi- ja jälkityökokeet ja elokuussa yksi vesi- ja jälkityökoe Kuopiossa,
Rytkyllä.
KAER-M kokeita järjestetään syksyn aikana kahdet Nurmeksessa, Mujejärvellä. Näistä toinen on SEK-Kymi
maaottelu. KAER-F kokeita järjestetään kolme Maaningalla.
Mestariseisoja ja nuori seisoja kilpailut järjestetään peltolinnuilla. Lisäksi aktiivisesti seuran toimintaan
osallistuneille on luvassa perinteinen talkoolaistenjahti.
Näyttelykoulutus (Arja Laukkanen)
Näyttelykoulutusta järjestetään neljä koulutuskertaa keskiviikkoisin touko-kesäkuun aikana (6.5., 13.5.,
27.5. ja 3.6.). Koulutukset pidetään Itä-Suomen yliopisto, Snellmanian parkkipaikalla alkaen klo 18.00.
Ammunta (Arto Kankkunen)
Ammuntaharjoituksia pidetään kesän aikana arki-iltoina Raasiossa, Siilinjärvellä.
Seuran mestaruuskilpailut ammutaan 6.8.2020.
Riistanhoito ja harjoitusalue (Pertti Himanen)
SEK ry ei tee riistanhoitoa Eitikassa.
Eitikan harjoitusalueen käyttö on rajattu arkipäiviin, eikä meillä ole siellä metsästyslupaa, joten aseen
kanssa sinne ei saa mennä. Jos harjoitusalueissa tapahtuu muutoksia, tiedotetaan niistä jäsenille.
Koirahiihto (Arja Laukkanen)
Tiedotetaan alueella olevista koirahiihtopaikoista ja ajoista jäsenistölle. Ohjausta saa tarvittaessa jaoston
jäseniltä. Järjestetään muutama yhteinen hiihtokerta talven aikana.
Järjestetään seuranmestaruuskilpailut alkuvuonna 2020.

