Hallituksen päätöksiä
Saksanseisojakerhon hallituksen kokous 13.–14.2.2015 Parkano
Läsnä: pj Vesanto, vpj Nummi, Hakkarainen, Suomaa, Vuorenmaa ja varajäsen Aalto
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Todettiin, että Kennelliitto alkaa tallentaa ulkomaisessa rekisterissä olevien koirien tuloksia
koiratietojärjestelmään 1.1.2015 alkaen. Päätettiin julkaista asiasta tiedote Saksanseisojalehdessä.
Käsiteltiin aloite terveystutkimusrahaston perustamisesta vakavien sairauksien vastustamisen
edistämiseksi ja PEVISAan kuulumattomien terveystutkimustulosten avoimuuden
parantamiseksi. Päätettiin pyytää lausunto asiaan jalostustoimikunnalta. Ehdotetaan, että asia
otetaan esille vuosikokouksen roturyhmissä. Pyydetään myös ehdotuksia muista tavoista
edistää keskustelua ja avoimuutta koirien terveysasioissa.
Käsiteltiin Ladies Trial -työryhmän loppuraportti ja ehdotukset sääntöjen tarkennukseksi.
Todettiin, että pääosa ehdotuksista sopii kirjattavaksi erilliseen kilpailun järjestämisohjeeseen,
jonka laatiminen annetaan työryhmän puheenjohtajan Minna Loukusan tehtäväksi
loppuraportin pohjalta. Ladies Trial sääntöihin tehdään työryhmän esityksen mukaisesti
muutos, jonka mukaan kilpailun päätuomari saa oman harkintansa mukaan päättää, kuinka
monta koiraa finaaliin otetaan.
Käsiteltiin Kanakoirakerhon tiedustelu siitä, lähtisikö Saksanseisojakerho tukemaan
Kanakoirakerhon esitystä näyttelyiden käyttöluokan osallistumisoikeuden muuttamisesta niin,
että käyttöluokkaan saisivat FCI ryhmä 7:ssa osallistua kaikki kokeissa (KAER, KATU,
KAKE, KAME) missä tahansa koeluokassa 1., 2. tai 3. palkinnon saaneet koirat. Päätettiin,
että Saksanseisojakerho ry tukee Kanakoirakerhon esitystä, mikäli sellainen laaditaan ja sitä
lähdetään viemään eteenpäin.
Päätettiin tarkentaa Saksanseisojakerhon kasvattajapalkinnon sääntöjä. Muutos koskee
ensimmäisen kerran vuoden 2016 vuosikokouksessa jaettavia palkintoja. Jatkossa
kasvattajapalkinnot saa kasvattaja, jonka pentueessa on eniten pisteitä NUO-luokan tuloksista
31.3. mennessä, kun vain jokaisen koiran paras tulos huomioidaan. Mikäli ollaan tasapisteissä,
nuorempi pentue voittaa. Pisteytys: NUO1 5 pistettä, NUO2 3 pistettä, NUO3 1 piste.
Kasvattajan on itse anottava palkinto hallitukselta 31.3. mennessä. Kasvattaja voi anoa
palkintoa samalle pentueelle vain kerran. Päätettiin tiedottaa jalostustoimikuntaa ja kehotetaan
ottamaan asia esille vuosikokouksen roturyhmissä. Tällä hetkellä Saksanseisojakerholla on
kasvattajapalkinto seuraaville roduille: lyhytkarvainen saksanseisoja, karkeakarvainen
saksanseisoja, bretoni ja pienimünsterinseisoja.
Käsiteltiin Svenska Vorstehklubbenin lähettämä kutsu lokakuussa 2015 Ruotsissa
järjestettävään Pohjoismaiseen maaotteluun. Todettiin, että halukkaat osallistujat voivat
ilmoittautua koetoimikunnalle, joka valitsee maajoukkueen hakemusten perusteella. Todettiin
minimivaatimukseksi maaotteluun osallistumiselle KAER VOI1-palkinto. Matka tehdään
omakustanteisesti.
Todettiin, että koetoimikunta hoitaa Riistakoiran, Eskon Puumerkin ja Junkkarin anomiset.
Muut kerhon kokeet anoo järjestäjä.
Valittiin koetoimikunnan esityksen mukaisesti Aki Turkia Eskon puumerkin päätuomariksi
vuodelle 2015. Vuodelle 2016 valittiin Jari Koho. Vuodelle 2015 on jo aiemmin
koetoimikunnan esityksestä valittu Riistakoiran päätuomariksi Lauri Rauma ja Junkkarin
päätuomariksi Hannu Liedes. Ladies Trialin päätuomarina on vuonna 2015 Eija Rantanen.
Hyväksyttiin koetoimikunnan esityksen mukaisesti Nokkalan Rallin ja Eskon Puumerkin
sääntöihin täydennys ”Kilpailu viedään läpi aamupäivällä karsintakilpailuna. Kilpailun
päätuomari valitsee iltapäivän finaaliin jatkavat koirat. Muiden koirien osalta kilpailu ja koe
päättyvät tähän”.
Hallitus toteaa jalostustoimikunnan tiedusteluun mahdollisesta tarpeesta tarkentaa
jalostusrekisteriohjetta, että jalostusrekisterianomuksen saatetekstissä on ilmaistu riittävän
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selkeästi, millä tuloksilla koira hyväksytään jalostusrekisteriin, eikä ohjetta ole tarpeen
muuttaa. KAER-tuloksia ei voi saada kuin Suomesta. Ulkomaisia koe- tai näyttelytuloksia ei
hyväksytä jalostusrekisteriin pääsyn perusteiksi.
Hyväksyttiin vuoden 2017 erikoisnäyttelyn järjestäjäksi Nivala.
Keskusteltiin tietojenkäsittelytoimikunnan esityksen pohjalta kerhon järjestelmien
elinkaaresta.
Päätettiin antaa tietojenkäsittelytoimikunnalle tehtäväksi hoitaa vesityö- ja
jalostuskatselmuslomakkeelle tallennuspaikat tietokantaan.
Käsiteltiin koetoimikunnan esitys näkyvyyttä parantavien maastoliivien hankkimisesta
ylituomareille. Päätettiin pyytää tarjous 30 liivin hankkimisesta Junkkarissa töissä oleville
ylituomareille.
Päätettiin maksaa pienimünsterinseisojan maailmanliiton jäsenmaksusta muiden rotujen
maailmanliittojen jäsenmaksua vastaava osuus, käytännössä 150,00 euroa. Suomen
münsterikerho ry maksaa erotuksen.
Todettiin, että Varustenet lahjoittaa patruunat tulevaan Junkkariin. Vastineeksi Varustenet saa
mainoksen Saksanseisoja-lehteen.

