Suomen Dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben ry:n sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
Paikka
Aika

Kuhmalahden Suoja, Pohjantie 521, 36810 Kuhmalahti
lauantaina 30.3.2019 klo 13:00 (Valtakirjojen tarkastus alkaa n. klo 12:00)

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- jaetaan vuosi- ja kiertopalkinnot sekä uudet Tähtivalio-kunniakirjat
- yhdistyksen sääntöjen 12 § määräämät asiat
- jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat
a) Merja Keltamäen esitys ajokoesääntöihin sallittujen ajettavien eläinten suhteen
Ehdotan, että DRAJ-kokeissa ei hyväksytä ajoeläimeksi kaurista. Hyväksytyt ajettavat olisivat kettu ja jänis.
Samalla ehdotan, että lisättäisiin uusi koemuoto, kauriskoe. Se suoritettaisiin samoilla säännöillä kuin DRAJ-koe,
mutta ajoeläimeksi sallitaan kauris. Kokeessa vähintään toinen ajettava tulisi olla kauris (toinen saisi olla jänis tai
kettu). Otettaisiin myös valionarvo kauriille käyttöön, eli meillä olisi tittelit KVA, K-KVA ja kauris-KVA (nimike kyllä
voisi olla jokin muukin). SM-kisoihin ei voisi osallistua kauristuloksilla, vain DRAJ-tulokset hyväksyttäisiin.
b) Marko Mustosen esitys sallituiksi ajoeläimiksi kokeissa
"Dreeveri on All-Round rotu ja ainakin kauris ja peuraa tulee hyväksyä ajoeläimenä kokeissa myös
mannersuomessa. Tämän mahdollistamiseksi hallitukselle annetaan valtuudet tehdä tarvittavat lisäykset ja toimet
mahdollisimman pian. Sorkka tulokset tulee voida eritellä jänis tuloksista esim lisäämällä koodi millä ajoeläimenä
tulos on ajettu".
c) Marko Mustosen, Katja ja Harri Piiroisen esitys uusiksi SM-valintasäännöiksi
SM-kilpailujen (Jänis) valintasäännöt, voimassa vuoden 20XX kisoista alkaen
Uttagningsdirektiv till FM-tävlingarna (hare), giltigt fr.o.m FM-tävlingen 20XX
SM-kilpailuun valitaan lohkojen kiintiöiden ja valintapisteiden perusteella kaikkiaan 12 koiraa. Edellisvuoden
mestari on itseoikeutettu osallistumaan kisaan.
Kennelliitton määrittelemiltä lohkolta* valittavien kolmen (3) koiran kiintiön ja varakoirien osallistumisoikeus ja järjestys määräytyy seuraavasti:
- Lohkoittain kahden kokeen (ei koko kauden), joissa useampi kuin kaksi osallistujaa, yhteenlaskettu pistemäärä,
jotka on saavutettu kahden eri kennelpiirin kokeissa tai kahdelta eri ylituomarilta. Tasatuloksen sattuessa ratkaisee
paremmat ajopisteet. Vähintään toinen tulos täytyy olla oman lohkon alueelta.
- Lohkon kiintiö- ja varakoirapaikkoja käytettäessä yhteenlaskettu pistemäärän tulee olla vähintään 140 pistettä.
- valinnassa huomioidaan vain Suomessa kuluvalla koe kaudella saavutetut DRAJ –tulokset, joissa ajoeläin on ollut
jänis.
- Koiran peruessa otetaan lohkon alueen valintasäännöt täyttävistä varakoirista tai jos joltakin lohkolta ei löydy
kolmea valintasäännöt täyttävää koiraa, valitaan koirat piste määrältään parhaimmassa järjestyksessä muista
lohkoista ilmoittautumisen mukaan. Jos 12 valintasäännöt täyttävää koiraa ei ole ilmoittautunut valitaan koirat
normaalisti mutta vähimmäis pisterajaa ei noudateta.
- koiran tulee olla Suomen kansalaisen omistuksessa, lohko määräytyy sen kotikunnan mukaan,
jossa koira asustaa, ainakin yhden koiran omistajan täytyy asua samassa kunnassa.
- kilpailuun aikovalta koiralta vaaditaan käyttövalion arvon mahdollistava näyttelytulos.
- Ilmoittautuminen on tehtävä sähköisesti viimeistään 13 päivää ennen SM-kilpailujen ensimmäistä koepäivää sitä
varten tarkoitettua sähköistä lomaketta käyttäen ja lähetettävä se täydellisesti täytettynä valitsija toimikunnan
puheenjohtajalle.
* Kennelliiton lohkojako: https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/kuntajako_2016.pdf

Tervetuloa!

SDJ – FDK:n hallitus

P.S. Hallitus muistuttaa yhdistysjäseniä siitä, että sääntöjemme mukaan vuosikokoukselle esitetyssä valtakirjassa
tai pöytäkirjan otteessa tulee olla yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset.
Hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 11:00.
Paikalla on mahdollisuus ruokailuun 13 euron hintaan. Tarjolla lihamureketta pippurisella kermakastikkeella +
salaatit ym. Ruokailijoiden määrä tarvitaan ennakkoon. Ilmoita ruokailusta Eeva Hyytiäiselle viimeistään 22.3. joko
sähköpostilla eeva.hyytiainen@gmail.com tai tekstiviestillä 040-508 3588.

