Saksanseisojakerhon vuosikokous 26.6.2014
Lyhytkarvaisten saksanseisojien roturyhmä
Muistio kokouksesta
1. Rodun tilannekatsaus ja huomioita seuraavalle vuodelle
- Juhani Nikkola esitteli vuoden 2013 keskeisimmät vuosikertomustiedot
- keskusteltiin lonkkakuvaustilanteesta sekä koirien olkapäiden
terveystilanteesta, todettiin, että jalostuksessa tulee kiinnittää myös
etupään rakenteeseen entistä enemmän huomiota – esitettiin juttuehdotus
lehteen olkapää –asiasta.
- keskusteltiin myös ravinnon merkityksestä pennun kehitykselle
2. Käyttöjalostuspalkintosäännön muutos (Nina)
- Nina esitteli käyttöjalostuspalkinnon keskeiset säännöt ja niihin tehdyt
uudistukset (liite)
- todettiin, että uusien sääntöjen mukainen anomus voidaan tehdä
viimeistään sinä vuonna, kun koiran syntymästä on kulunut 15 vuotta,
siten vuonna 1999 syntyneen koiran osalta anomus tulee tehdä vuoden
2014 aikana
3. Jalostusneuvoja Italiassa
- Juhani, Kaisa ja Nina kertoivat jalostusneuvojien matkasta FCI 7
ryhmän Euro Cup – kilpailusta ja samassa yhteydessä pidetystä Prix
d’Excelance kokeesta
- kilpailussa oli osallistujia 13 eri maasta ja tänäkin vuonna oli
mahdollisuus tutustua muiden maiden lyhytkarvakasvattajiin ja
aktiiveihin sekä luoda uusia henkilökontakteja
- Hannu Liedes ja Nina Pärssinen pääsivät lisäksi seuraamaan Pris
d’Excelance koetta ryhmän tuomareiden suostumuksella tuomareiden
mukana
- kilpailuiden yhteydessä pidetyssä FCI 7-ryhmän delegaattien
kokouksessa oli päätetty, että seuraavana vuonna lyhytkarvaisten
saksanseisojien maailmanmestaruuskoe järjestetään Espanjassa, samoin
kuin Euro Cup ja että Euro Cup-kilpailuun kutsutaan ensimmäistä kertaa
kaksi tuomaria Suomesta

- kokous päätti yksimielisesti, että jalostusneuvojien matka vastaavaan
tapahtumaan vuonna 2015 on sellainen tapahtuma, josta kerholle ja
lyhytkarvakasvattajille saadaan hyvää tietoa ja kontakteja kansainväliseen
yhteistyöhön ja johon Saksanseisojakerhon tulee myöntää matkaavustusta samoilla perusteilla kuin ns. pääjalostuskatselmukseen tai rodun
kotimaan päätapahtumaan.
- Kaisa Liedes kertoi Hannun poissa ollessa häneltä saatujen tietojen
perusteella FCI valtuutettujen kokouksessa käydystä keskusteluista
koskien Suomessa KAER-säännöillä järjesttävistä kokeista, joissa
voidaan myös jakaa Cacit’eja.
4. Jalostusneuvojan valinta
- todettiin, että Kaisa Liedes on erovuorossa ja hän oli jo ennakkoon
ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tehtävään
- kiitettiin Kaisaa hänen panoksestaan jalostustoimikunnan työhön
- uudeksi jalostusneuvojaksi valittiin Joanna Reimari
- lisäksi Juhani Nikkola ilmoitti jo ennakkoon, että kun hän on ensi
vuonna erovuorossa, niin hän ei ole enää käytettävissä uudelle kaudelle
5. Jalostuksen tavoiteohjelman JTO:n päivitys 2015 – 2019
- todettiin, että JTO ja PEVISA tulee uudistaa ja päivittää niin, että ne
käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa 2015.
6. Muut mahdolliset asiat
- todettiin, että Suomessa on syntynyt ensimmäinen pentue, jossa on ollut
EBJ-kantajia.
- Jalostustoimikunnan suositus on, että jalostukseen käytettävät
tuontikoirat testataan EBJ:n varalta ennen jalostuskäyttöä ja että kantajia
ei käytetä jalostukseen. EBJ-testattujen koirien testitulokset kirjataan
näkyviin tietokannan julkiselle puolelle.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.
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