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Lyhytkarvainen saksanseisoja
Pöytäkirja roturyhmän kokouksesta
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Juhani Nikkola avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat 35 henkilöä.
2. Toimintakertomus 2011
Käytiin läpi vuoden 2011 toimintakertomuksen keskeiset asiat:
o rekisteröintien lasku: mikä johtui osaksi siitä, että melko iso määrä narttuja jäi tyhjäksi.
Nyt keväällä 2012 on vähän sama tilanne, 10 narttua jäänyt tyhjäksi. Syytä voidaan
vain arvailla, mutta yksi syy voi olla, että nartun juoksu on mennyt ohi.
o jalostusyhdistelmät: puolessa astutuksissa haetaan uros vieraista linjoista. Tämä saattaa johtaa siihen, että kotimaisten urosten osalta kynnys jälkeläistuotantoon alkaa olla
korkea? Lisäksi näyttää siltä, että Ruotsin ja Suomen kannat ovat aikaa myöden yhdistymässä, koska suuri osa ulkomaisista uroksista tulee Ruotsista.
o koirien laatu: Tilanne vuonna 2011 ollut hyvä, vain harvoissa yhdistelmissä on jompikumpi vanhemmista ilman koepalkintoa.
o KAER-tulokset: tulos on hyvä, lähes 70 % kokeisiin osallistuneista koirista on palkittu.
Edellisen vuoden prosenttiin on lisäystä jonkin verran.
o Palkitut: todettiin palkitut koirat ja onniteltiin läsnä ollutta Olli Punkaria vielä kerran
Riistakoira 2011- voitosta.
o Terveystilanne: keskusteltiin terveystilanteesta ja todettiin mm. seuraavia asioita:
Lonkkatilanne: syntymävuoden mukaan tehty tilasto ei osoittanut muutosta,
mutta tilasto, jossa tulokset olivat lausuntovuoden mukaan, oli C-lonkkaisten
osuus kasvanut. Todettiin, että asiaa on tarpeen seurata. Myös ulkomaisten
urosten jälkeläisten tuloksia on tarpeen seurata.
kyynärät – vaikka kyynäräkuvauspakkoa ei ole, olisi suositeltavaa, että kyynärät
kuvattaisiin samanaikaisesti lonkkien kanssa. Samoin suositeltiin olkapäiden
kuvaamista, vaikka niistä ei virallista lausuntoa saakaan ja Kennelliitto ei niitä
talleta. Olkapääkuvaustulokset voidaan tallentaa kerhon omiin tiedostoihin.
todettiin, että lonkkia kuvataan melko nuorilta koirilta, samoin kuin että uroksia käytetään yhä nuorempana jalostukseen.
EBJ: todettiin tilanne. Toinen seurattava asia on herpes-virus, joka on joillakin
roduilla Euroopassa ongelma. Herpes leviää sukupuoliteitse, muutamalla lyhytkarvaisella on testin perusteella todettu. Pentu voi saada tartunnan synnytyksessä, ja on heikompi kuin normaali pentu.

3. Uroslista
Todettiin, että uroslista on nyt näkyvillä netissä. Listaa päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti tarpeen mukaan. Vaikka uroslistan tietoja päivitetään myös jalostusneuvojien
toimesta automaattisesti, toivotaan, että omistajat ilmoittavat korjattavat ja uudet tiedot
Ninalle.
4. Uudet mm. Ruotsia koskevat lemmikkien matkustusmääräykset
Kaisa kertoi uusista, 1.1.2012 voimaan tulleista määräyksistä Ruotsin osalta, joista oli juttu
edellisessä kerhon lehdessä.
5. Koirien rekisteröinnin edellytykset
Käytiin läpi koiran rekisteröintiin liittyvät kennelliiton säännöt pääpiirteittäin. Esillä ollut
aineisto tulee jäsenistön saataville nettiin.
6. Jalostusneuvojien Kroatian matka
Kerrottiin jäsenistölle valokuvien avulla kokeessa käytettävistä säännöistä ja käytännöistä.
Kuvailtiin osallistuneiden koirien metsästysominaisuuksia, hakutekniikkaa ja luonnetta.
7. Henkilövalinnat
Päätettiin esittää Juhani Nikkola jatkamaan jalostusneuvojana.
8. Muut asiat
Keskusteltiin siitä, mihin lyhytkarvaisten saksanseisojien kv-järjestöjen posti lähetetään,
nimettiin Juhani Nikkola siksi henkilöksi, jolle jatkossa kaikki kv-posti tulisi osoittaa.
Kerrottiin lyhyesti uuden terveyskyselyn tilanteesta.
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