Roturinki 20.4.2013 Kemi
Muistio keskusteluista
1. Ajankohtaiskatsaus
Juhani Nikkola piti lyhyen esityksen vuosikertomuksesta 2012.
Edellisen vuoden tapahtumista kiinnitettiin huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:
- vuoden aikana oli jäänyt tavallista enemmän narttuja tyhjäksi
- jalostusyhdistelmien osalta on huomattavissa selkeä nousu sekä
tuontikoirien että ulkomaisten koirien käytöstä jalostuksessa, mikä voi
tarkoittaa myös sitä että hyviä kotimaisia uroksia ja jalostuslinjoja jää
hyödyntämättä
- tulostilastot näyttivät positiivista kasvua koirien
palkitsemisprosenteissa. Vuonna 2012 NUO luokassa
palkitsemisprosentti oli jo 60 % ja kokeisiin osallistuneista koirista 72 %
saa jonkun palkinnon. Todettiin, että Junkkarilla on iso merkitys sille, että
uusia harrastajia saadaan koepuolelle mukaan
- terveys: lonkkakuvausten tulokset ovat pysyneet edelleen hyvinä,
vaikkakin joitakin merkkejä siitä, että hyvä taso saattaa vähän olevan
vaarassa
Toimintasuunnitelmasta nostettiin erikseen esille seuraavaa:
- Aikaisempien vuosien tapaan jalostusneuvojat pyrkivät olemaan
paikalla kaikissa kerhon tapahtumista.
- terveyskysely otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana, kokouksessa oli jo
nähtävissä se, miltä terveyskysely näyttää kerhon kotisivuilla,
- kun kysely on lopullinen, se julkaistaan kerhon kotisivuilla, lisäksi
kyselystä tehdään juttu kerhon lehteen, jossa koirien omistajia
kannustetaan täyttämään ilmoituksia koiristaan, myös tieto siitä, että
koira on terve, on tärkeä tieto
- myös tänä vuonna esitellään järjestetään Junkkarin yhteydessä NUO 1
palkinnon saaneet koirat

2. Jalostusneuvojan valinta
Päätettiin ehdottaa erovuoroista jalostusneuvojaa Nina Pärssistä jatkamaan tehtävässä.
3. EBJ asiat
Keskusteltiin esityksestä, että kerhon tietokantaan lisättäisiin merkitä, jos koira
on EBJ- testattu, samalla tavoin kuin karkeakarvaisilla saksanseisojilla on von
Willebrant - merkintä. Merkintä tulisi vain testatuille koirille.

Kaisa Liedes kertoi keskusteluistaan muiden maiden harrastajien kanssa EBJ:stä.
Ranskassa ja Hollannissa on tautia seurattu tarkkaan ja siitä ollaan pääsemässä
eroon.
4. Käyttöjalostuspalkinto
Juhani alusti käyttöjalostuspalkintoon liittyneestä keskustelusta. Kerhon hallitus
oli tehnyt päätöksen, että ulkomaisista koepalkinnoista ei enää saa pisteitä
käyttöjalostuspalkintoa myönnettäessä.
Roturyhmässä käytiin asiasta pitkä ja perusteellinen keskustelu, jossa annettiin
täysi tuki Juhani Nikkolalle ja Tapio Mäelle, joka oli hallituksen jäsenenä jättänyt
hallituksen päätökseen eriävän mielipiteen.
Roturyhmässä todettiin, että hallituksen päätös on vastoin kerhon jäsenten
yhdenvertaista kohtelua ja ei sillä muutoinkaan ollut kunnollisia perusteluita.
Hallitus oli perustellut päätöstään mm. sillä, että koesäännöt ja kokeet ovat
erilaisia eri maissa ja eivät ole vertailukelpoisia. Keskustelussa tuli esiin, että
aikaisemmin pohjoismaisia koetuloksia ei ole koskaan kyseenalaistettu.
Tapauskohtaisuuden nähtiin tarkoittavan tilannetta, jossa linjataan koetulosten
vastaavuus sellaisen maan koesääntöjen kanssa, josta ei ole aikaisempaa
kokemusta.
Roturyhmässä pidettiin tärkeänä, että yhteistyötä tehdään myös Suomen rajojen
ulkopuolelle. Ne kasvattajat, joiden kasvateista ollaan ulkomailla kiinnostuneita,
kärsivät siitä, että hyvien koirien tuloksia ei saada hyödynnettyä. Hallituksen
linjauksessa ei ole logiikkaa myöskään sen vuoksi, että esim. Ruotsin AVO 1
tuloksella siirtyy Suomessa VOI-luokkaan, jolloin tulos tunnustetaan
samanarvoiseksi Suomen vastaavan tuloksen kanssa.
Päätettiin saattaa isossa salissa muun kokousväen tietoon roturingin kanta, että
ulkomaisista koetuloksista tulee jatkossakin kertyä pisteitä
käyttöjalostuspalkintoon.
5. Lisääntymisongelmat
Viime vuoden aikana noin puolet astutuksista jäänyt tyhjäksi, ja osa pentueista
on ollut pieniä. Mitään selvää syytä ongelmaan ei ole tiedossa. Muiltakin roduilta
on tullut viestejä samanlaisesta ongelmasta. Samoin Saksassa ja Ruotsissa on
ollut sama kysymys esillä.
Päätettiin esittää jalostustoimikunnalle / hallitukselle, että seuraavan
vuosikokouksen yhteydessä järjestettäisiin jalostukseen ja lisääntymisongelmiin
liittyvä seminaari.

6. LKSS epävirallinen maailmanliiton kokous
FCI:n mannermaisten kanakoirien komiteaedustaja Hannu Liedes oli osallistunut
FCI:n kokouksen yhteydessä lyhytkarvaisten saksanseisojien maailmanliiton
epäviralliseen kokoukseen ja kertoi kokouksen kuulumisista ja keskusteluista:
- tänä vuonnakin keskusteltiin EBJ- kysymyksestä, niissä maissa, joissa on
tullut esille ja ollut ongelma, ollaan pääsemässä eroon
- lkssn tyylin merkitys koiran arvosteluun ja palkintosijaan: tyyliin
halutaan kiinnittää huomiota sen vuoksi, että rodut pysyisivät sellaisina
kuin millaisiksi ne on kehitetty ja jalostettu, niin, että niistä ei tule liikaa
pointterimaisia hakutyyliltään. (suoraviivaista vai polveilevaa, joutuuko
vai nouseeko linnulle jne.)
- seisontatyyli: makaava seisonta ja pään asento seisonnassa: makaava
seisonta - setterimäinen seisonta - on tyylivirhe, eikä koiralle, jolla on
makaava seisonta, saisi antaa tulosta "erinomainen". Makaava seisonta
voidaan hyväksyä kerran yhdessä tilanteessa, jos siihen on syy. Sen sijaan
jos erityistilanteessa laskeutuu alas, voidaan hyväksyä erinomaisena,
jolloin tulee olla myös tilanne, jossa on ”tyylillisesti oikeanlainen” seisonta
- jos koiralla on ”makaava” seisontatyyli, korkein mahdollinen arvosana
tulisi olla "erittäin hyvä"
- päänasento - ylikorostunut yläpäisyys: tyylillisesti on virhe, jos haun
aikana kuono osoittaa taivaalle - sen pitäisi olla suunnattuna eteen
- myös vauhdin liika ihannointi oli keskustelussa: lyhytkarvaisen
saksanseisojan ei tarvitse olla vauhtikone kuten pointteri, linnunottotyyli
tullut pointterimaiseksi, pitäisi kiinnittää arvostelussa huomioon.
FCI:n koesäännöissä on rodunomaisella tyylillä merkitystä palkintoon ja
nämä kommentit koskeva FCI:n kokeita.
Maailmanliiton kokouksessa päätettiin päivämäärät seuraaviin kansainvälisiin
kokeisiin:
Kanakoirien MM-kisat ja St Hubertus kilpailut:
Zadar, Kroatia 25.-28.10.2013
Lyhytkarvaisten MM-kisat:
Hollanti 16.-17.10.2013
MM-kilpailut keväällä 2014 järjestetään Italiassa, EuroCup -kilpailun
yhteydessä.
7. Muut asiat
Muita asioita ei noussut keskusteluun.
Roturyhmän kokous päätettiin klo 11.30

