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Hyvät kanakoiraharrastajat!
Nyt, kun Ylä-Lapin riekostelut on takana, ja Joulumettokin odottelee pakastimessa, ehtii
istahtaa hetkeksi takkatulen ääreen kertamaan seuramme tapahtumia kuluneelta vuodelta. Kesä
oli sään suhteen kaksijakoinen: kolean ja sateisen alun jälkeen pääsimme kuoriutumaan GoreTexeistä kunnolla vasta suunnilleen Tuusulan näyttelyn aikoihin. Ainakin Koillismaalla ja
itäisessä Suomessa alkukesän sää varmasti vaikutti syksyn lintutiheyteen. Sen sijaan Ylä-Lapin
mukavista riekkokannoista on moni meistä päässyt kuluneena syksynä nauttimaan.
Sanovat, että talkoohenki on katoavaa kansanperinnettä. Onneksi tuota ei täysin tarvitse
allekirjoittaa seurassamme. Kiitos pienen, mutta sitäkin aktiivisemman talkooporukan, mm.
Terrisuon tokotreenit, Tuusulan näyttely ja kesäpäivät toteutuivat hienosti! Toki kaikki uudet
käsiparit erilaisiin tapahtumiimme ovat enemmän kuin tervetulleita.
Kesäpäivistä jäi päällimmäisenä mieleeni pari juttua. Isäntänä toiminut Tapio Rantanen hoiti
leiviskänsä niin mallikkaasti, että hallituksen päätöksellä perinne jatkuu. Ensi vuoden
kesäpäivien emännäksi on lupautunut Nina Pärssinen. Luonnetestituomareiden luentoa on tullut
vatuloitua omassakin laumassa useampaan otteeseen. Testauksen tulokset olisivat varmasti
hyödynnettävissä kanakoiran koulutuksessa.
Tänä vuonna haulikkolajien mestaruuskisoissa oli runsas osanotto. Erinomaisen tulostason
perusteella voisikin veikata, että monen osallistujan illallispöydässä on päästy nauttimaan
riistaruokaa.
Tässä kohtaa ilmassa alkaa olla suuren urheilujuhlan tuntua. Edessähän on seuran KAERmestaruuskilpailut Ilmajoella. Lisäksi jäljellä on vielä muutama oma KAER-koe ja treenipäiviä.
Päät kylminä!
Juha
KAER-mestaruuskokeet
Yhdistyksen mestaruuskokeet pidetään tänäkin vuonna Ilmajoella 14.–15.11. KAER F-kokeina.
Ne jakautuvat siten, että NUO- ja VOI-luokat kilpailevat lauantaina ja AVO-luokka
sunnuntaina.
VOI-luokassa kilpaillaan myös Helsingin ja Uudenmaan kennelpiirien piirinmestaruuksista ko.
piirien alueilla asuvien koirakoiden kesken.
Koepaikka tarjoaa laajojen maastojen lisäksi hyvät majoitusmahdollisuudet. Paikanpäällä on
tilaa noin 30 henkilölle, ja lähiympäristössä on paljon muita paikkoja. Keskuspaikkana on
Ilmajoen metsästysseuran toimintakeskus Riistavalli.
Tuomareina toimivat Heikki Nygren, Antti Auno, Jouni Haapanen ja Jouko Kalmari. Osa heistä
on molempina päivinä tuomaroimassa, osa vain toisena päivänä, tarvittaessa tuomareita
hankitaan lisää.

Kokeen osallistumismaksu on luokasta riippumatta yhdistyksen jäseniltä 50 euroa ja se sisältää
aamupalan ja keiton.
Ilmoittautumiset 1.11.2015 mennessä kirjallisesti (sähköpostin liitteenä riittää) maksukuitin
kanssa:
Päivi Reiman, paivi.reiman(at)sci.fi, puh. 040 708 3088 Vipusentie 10 A, 04230 Kerava
Tilinumero: FI58 5092 0940 0164 37 / UKH
Myös majoitusvaraukset (20€/hlö/yö) Päivin kautta!

Muita jäsentilaisuuksia ja muita asioita
Maastoharjoituksia tullaan pitämään Pornaisissa 7.11., 8.11., 12.12., 16.1. ja 13.2.. Joka päivä
on kaksi ryhmää, joista toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä. Yhteen ryhmään mahtuu neljä
koirakkoa. Hinta on 60e. Ilmoittautumiset ottaa vastaan Irmeli Mölsä
(irmeli.molsa(at)outlook.com)
Tulemme järjestämään myös näytösluontoisen KAER–tapahtuman teemalla Minustako
kanakoiran ohjaaja, jossa eritasoisten koirien esimerkkien kautta katsotaan ja kerrotaan miten
ne käyttäytyivät lintutilanteessa, miten niiden olisi pitänyt käyttäytyä ja mihin osa-alueeseen
kyseisen koiran tapauksessa pitäisi keskittyä. Tarkempi ajankohta ja ilmoittautumisohjeet
julkaistaan myöhemmin kotisivuillamme.
Yhdistyksen nimissä järjestetään tämän metsästysvuoden aikana KAER-kokeita seuraavasti:
21.11. Hyvinkää, 11.12. Pornainen, 15.1. Pornainen ja 12.2. Pornainen. Tarkemmat tiedot ja
ilmoittautumisohjeet löytyvät Saksanseisojakerhon tietokannasta.
Olemme perustaneet yhdistykselle oman Facebook-ryhmän, johon voivat liittyä kaikki
yhdistyksen jäsenet. Ryhmä löytyy helpoiten Facebookin sisältä hakusanalla Uudenmaan
kanakoiraharrastajat. Ryhmä on tarkoitettu keskusteluun, mielipiteiden vaihtoon ja
verkostoitumiseen. Lisäksi sitä käytetään tukemaan www-sivuja tapahtumien ja muiden
ajankohtaisisten asioiden tiedottamisessa.
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään Tuomarinkylän Vinttikoirakeskuksessa Helsingissä
lauantaina 13.3.2016 kello 15:00 alkaen. Tervetuloa!
Saksanseisojakerhon hallitus on päättänyt, että SSK:n seuraava vuosikokous pidetään 16.–
17.4.2016 Espoon Siikarannassa.
Kannattaa myös merkitä kalentereihin jo nyt yhdistyksen kesäpäivät, jotka pidetään 29.–
31.7.2016 Inkoon Västankvarnissa.
Yhdistyksen kautta on myös vuokrattavissa fasaanilaunchereita omiin harjoituksiinne. Laitteita
vuokrataan viikonlopuksi perjantaista sunnuntaihin hintaan 30€. Lainaaja vastaa laitteiden
mahdollisista vaurioista. Yhteyshenkilönä toimii Janne Väisänen
(janne.vaisanen(at)flynorra.com).
http://www.uudenmaankanakoiraharrastajat.com
Aktiivista loppukautta kaikille!
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