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Jatkamme mejä-kokeiden järjestämistä ympäri Suomen. Osan järjestämme itse, osan yhteistyössä
joko pää- tai apujärjestäjän ominaisuudessa.
Omia ajokokeita on suunniteltu pidettäviksi kaksi. Toinen on Etelä-Savossa Lohikoskella, toinen
Tampereella. Lisäksi nimissämme on ns. pitkä koe Pohjois-Hämeen Kennelpiirin alueella. Ja vielä
tapahtumaviikonloppujen yhteydessä järjestettävät kokeet, vaikka ovatkin pitkän kokeen nimellä.
Tapahtumaviikonloppuja on tulossa. Varkauden tapahtuma on varma ja sinne on varattu niin maat
kuin keskuspaikka. Maastot ovat viime syksystä vaihtuneet ja toivotaan, että löydämme jänikset
paremmin ja saamme koetuloksia. Etelän tapahtuma on melko varma, ajankohta on vielä auki.
Pohjoisen tapahtumaa yritämme taas, jospa kolmas kerta toden sanoo.
Messutapahtumista toivomme osallistumista ainakin Riihimäen Erämessuille. Näihin kutsu tulee
SBK:lle, joten sinne pääsy on kiinni kutsusta ja toteutuessaan toimimme yhteistyössä SBK:n
kanssa.
Jatkamme jäsenten yhdistelemistä heidän halujensa ja tarpeidensa mukaan (tuomareita,
tuontikoiraneuvoja, yhteystietoja, vapaaehtoisia paikallisiin tapahtumiin jne.). Aloittelijoille ja
toimintaan tutustuville annetaan mahdollisuuksien mukaan kokemuksia ihan kädestä pitäen
metsässä.
Kursseja pidetään mahdollisuuksien mukaan niin tapahtumaviikonloppujen yhteydessä kuin
erikseen.
Jatkamme aloitteiden ja ehdotusten tekoa rotujärjestölle (SBK). Ei itsetarkoituksella vaan tarpeiden
mukaan. Käsittely on ollut asiallista ja osa aloitteista on mennyt läpi, osa aiheuttanut
jatkotoimenpiteitä, osa ei ole saanut kannatusta.
Jäseniä pyrimme hankkimaan hyvän meiningin ja tekemisen kautta. Paitsi yksittäisten harrastajien
niin lisääntyvä perhe- ja pentuejäsenten määrä ilahduttaa. Kasvattajajäsenille olemme tekemässä
omaa ”KB-pentupakettia”, jolla saisimme pentuelaisten liittämisen juuri Käyttöbassetit ry:hyn
entistä houkuttelevammaksi.
Olemme mukana Tampereen KV-näyttelyn (Syksy 2017) järjestelytoimikunnassa. Tavoite on
varainhankinta. Tarvitsemme aikanaan tänne toistakymmentä talkoolaista, ja mieluusti runsaasti
järjestysmieskortin omaavia henkilöitä. Värväyksen voi alkaa jo nyt.
Kotisivujen päivitystä jatketaan pääpaino tilastoinnissa ja tiedotuksessa. Ajokoepuolella tilastointi
on näkyvintä bretagnenbasseteille. Mikäli pbgv tai gbgv tai jokin muu rotu haluaa enemmän
näkyvää tietoa sivuille niin vapaaehtoinen tilastointiin tarvitaan myös. Ilmoittautua voi meilillä.
Kotisivuista tulee säännöllistä palautetta puoleen ja toiseen. Ne on tehty ja suunniteltu muutaman
pääidean mukaisesti:
- niiden pitää olla helpot käyttää esim. metsässä kännykällä,

- niiden pitää tukea kaikille avoimia sovelluksia (esim. pdf ja adobe),
- ”kaikkeen” pitää päästä parilla klikkauksella
Jos ja kun meiltä puuttuvat hienot animaatiot eikä kaikki ole ehkä juuri lukijan mieleen niin syynä
voi olla jokin em. kohdista. Tai sitten webmasterin puuttuvat tekniset taidot, joihin voit tarjota
apuasi ja ideoitasi toteuttaa jokin toisin ja silti pääideoiden mukaisesti.
Sponsoreita ja yhteistyökumppaneita tarvitaan aina. Jos jollain on tietoa tai ehdotuksia niin olemme
pelkkänä korvana. Tai muita rahanhankintakeinoja samoin saatesanoin.
Jatketaan kannustamista tuomarin ja koetoimitsijan tehtäviin paitsi nimellisellä rahapalkinnolla niin
myös järjestämällä osallistumismahdollisuuksia, kirjoittamalla suosituskirjeitä ja kaikin keinoin
tukemalla hyvää harrastusta.

