Saksanseisojakerhon vuosikokous 2016
Bretonien roturyhmäkokous la 25.4.2015

Aika:
16.4.2016 klo 16.30 – 18.44
Paikka:
Hotelli Nuuksio
Läsnä:
19 henkilöä (Liite1)
Asialista liitteenä 2.
1. Ajankohtaiskatsaus
a. Esitettiin vuosikertomus 2015 (Liite 3)
i. Keskusteltiin pentuekoon pienentymisestä (Liite 4. sivu 1., lisätty aineistoon
roturyhmän jälkeen).
ii. Voiko pennun rekisteröidä soopeliksi? Onko valittavissa Kennelliiton
rekisteröinnissä? Tarkistettava.
iii. Keskustelua herätti lonkkatilasto ja se, että miksi niin monella koiralla on C-lonkat
(tarkka syy, miksi C eikä B). Ei tietoa, koska pääasiassa Kennelliiton lausunnoissa ei
ole mitään selityksiä. Limanin voisi taas pyytää luennoimaan lonkista (esim.
Bretonipäiville).
b. Esitettiin tilastot 2. polven jälkeläismääristä, SSK:n terveystietokyselyn vastauksista,
Kennelliiton KoiraNettiin kirjatusita kuolinsyistä, lonkkakuvattujen osuuksista ja tulosten
jakautumisesta sekä vanhempien lonkkaindeksien suhteesta jälkeläisten kuvaustulokseen
(Liite 4. sivut 2.-6.).
2. Harmaakaihi
Keskusteltiin kaihi-koirien jalostuskäytöstä. Näkökulmia oli tavallaan puolesta ja vastaan,
ehkä jossain määrin ymmärtäen vanhemman koiran käytön, jos sen kaihi on hyvin pieni ja
kaihi on ollut vuosia muuttumaton. Mutta tämä vaatii seurantaa ja koiran omistajalta
aktiivisuutta 1-2 vuoden välein tehtävien uusintatutkimusten teettämiseksi. Erkkarin 2016
yhteydessä pidettävään silmätarkastustilaisuuteen on ajateltu houkutella kaihi-tuloksen
saaneita koiria – varsinkin niitä, jotka on tutkittu vanhan tutkimuskaavakkeen aikana
(ennen ”muu vähämerkityksellinen kaihi” merkintää).
Pidetään edelleen asiaa mielessä ja katsellaan tutkitaanko koiria lisää/uudelleen.
3. Koepalkintovaatimus
Esitettiin tilastoja pohjaksi koetuloskeskustelulla (Liite 4. sivut 7.-8.)
Koepalkintovaatimus herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Kaikki olivat sitä mieltä, että
olisi kiva tehdä jotain asialle, jotta esim. koekäymättömälle nartulle ei saisi tehtyä viittä
pentuetta. Kuitenkin osa koki koevaatimuksen molemmille osapuolille aivan liian
rajoittavaksi.
Päätettiin: Vertaillaan koepalkittujen ja koepalkitsemattomien jalostuskoirien osuuksia
pidemmällä ajanjaksolla. (Liite 4. sivu 9., lisätty aineistoon roturyhmän jälkeen).
Esitetään PEVISA:n muutosta, että ensimmäisen pentueen voi tehdä ilman koekäyntiä.
Toiseen pentueeseensa koiralla pitää olla koetulos (KAER, KAKE, KAME, KATU tai
ulkomaisella koiralla jonkin muun maan tulos rotujärjestön jalostusneuvojien puollosta.

Periaatteena että kaikki tulokset seisovien koirien kokeista hyväksytään). Bretonin
jalostusneuvojat valmistelevat asian SSK:n ja Kennelliiton päätettäväksi.
4. SSK henkilövalinnat
Päivi Pesonen on erovuorossa jalostusneuvojan paikalta. Esitetään yksimielisesti jatkamaan.
5. Muut asiat
Julkaistiin Sanna Aallon lahjoittama uusi kiertopalkinto ”Vuoden nuori bretoni”, joka
jaetaan edellisvuoden parhailla KAER nuorten luokan pisteillä palkitulle bretonille. Mikäli
useampi koira saa samat pisteet, nuorempi koira voittaa. Palkinnon mukana kiertää kirja,
johon koiran omistaja kirjaa tietoja ja kuvan koirastaan. Ensimmäisen kerran v. 2015
tulosten perusteella palkinnon saa breu J de Passemarais, Päivi Reiman. Tulos NUO1 92p
(11kk ikäisenä).

