
CHESSIE  1/12



Chesapeakekerho ry

CHESSIE 1/12 SISÄLLYS

 3   Hallitus ja toimihenkilöt
 4   Puheenjohtajan palsta
 5   Vuosikokouskutsu
 6   Chessietreffit 2012
 7   SNJn XXIX kesäleiri Tammelassa  
 8   IWT-kutsu
 9   WD/WDX/WDQ-testi
12  A- ja KV-koetoimitsijakoulutus
14  Monikäyttöinen chessie
16  Ähtäri, NOME-B 29.-30.10.2011
18  Sponsorimainos
19  Chesapeakelahdennoutajien erikoiskoulutus 
      ulkomuototuomareille 
21  Kuvia 2011
22  Vuoden Aktiivisin Chessie -kiertopalkinnon hakuohjeet
23  Valiopalkinto ja Pentuvälitys tiedottaa
24  Tapahtumakalenteri

 Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry
 c/o Carita Sulkava
 Kaukolantie 181
 63700 Ähtäri
 chesapeakekerho@gmail.com

 Jäsenmaksu 2012
 25€, perhejäsen 5€
 pentuejäsen 10€

 Yhdistyksen tili:
 FI67 1099 3000 4101 61 
 BIC/SWIFT NDEAFIHH
 

Chessie 2/12 aineisto 
01.10.2012 mennessä

chessilehti@gmail.com

Kannen kuva: Inka Virtanen

kerholla ryhmä facebookissa: 
Chesapeakekerho - Chesapeakeklubben 
ry. Liity mukaan!



1/2012

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2011-2012
Chesapeakekerho ry

HALLITUS

Puheenjohtaja
Carita Sulkava
040-5517465

Varapj
Tapio Sihvonen
040-518 7053

Mari Myllynen
050-546 4197

Ville Suhonen
0400-880 708

Anne Woivalin
0400-132 626

Varajäsenet

Inka Virtanen
040-753 1102

Manu Vähäsalo
050-378 6244

TOIMIHENKILÖT

Sihteeri
Tarja Asikainen
040-578 3087

Jäsensihteeri
Piia Tikkamäki
040-538 7991

Rahastonhoitaja
Jari Laakso
0400-934 268

TOIMIKUNNAT

NOME/WT/WD-testi
Inka Virtanen, kts. hallitus
Piia Tikkamäki, kts. jäsensihteeri

MEJÄ
Mari Myllynen, kts. hallitus

LTE/PK/BH
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jalostus
Anne Woivalin, kts. hallitus

WWW-sivut
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jäsentiedote, tiedottaja
Mari Myllynen, kts. hallitus

Aineisto lehteen;
chessilehti@gmail.com

Chessie-treffit 2012 -toimikunta
Päivi Rosendahl-Terho
050-541 5767

Carita Sulkava

Anne Woivalin
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA....

Tätä kirjoitellessa alkaa jo hieman keväältä näyttää kun mittarissa vain 5 astetta pakkasta ja jopa 
aurinko paistaa. Nopeasti unohtuu tämän talven 20 - 30 asteen pakkaset. Sitten eletään flunssa-
aikaa, se voi haitata yhden sun toisen arkielämää. Koirarintamalla on hiljaiseloa ainakin omalla 
kohdallani.

Fasaanijahdit ovat loppuneet hiljattain osalla porukkaa ja toiset ovat reippaasti treenailleet pitkin 
talvea koiriansa koekautta silmällä pitäen, jokainen kuluttaa talvensa parhaakseen katsomalla 
tavallaan.

Kerhon toimintaa on teoriatasolla puuhasteltu, kokouksissa käyty ja suunniteltu vuoden 
tapahtumia. Yhteistyötoimikunnan järjestämään Noutajien A- ja KV-koetoimitsija kurssille 
osallistuin itse ja siitä hieman juttua lehdessä.

Tämän vuoden ”Mäntän talvinome” 
järjestetään 24.-25.3.2012 Jämsän 
ympäristössä sekä ”Pirkan Damit” 
järjestetään perinteisesti Rönnvikin 
Viinitilalla, Pälkäneellä 31.3.2012. Molempiin 
kisoihin yritetään saada chessikerholta 
joukkue kasaan, hyvä tilaisuus päästä 
tutustumaan kisatunnelmaan ja olisi kiva 
näinkin harvalukuisesta rodusta saada 
joukkue edustamaan.

Tähän lehteen on koottu loppukevään, 
kesän sekä syksynkin tapahtumia, koska 
seuraavan lehden deadline on vasta 1.10. ja 
se ilmestyy vasta loppusyksyn puolella.

Kerhon sivut tulevat uusiutumaan jossain 
vaiheessa ja päivitykset sinne tulevat 
olemaan enemmän ajan tasalla, mitä tähän 
asti, joten kannattaa aina välillä katsoa sieltä 
kerhon tapahtumia/päivityksiä. Facebookiin 
julkaistiin juuri Chesapeakekerhon sivu, 
jonne myös tullaan päivittämään tapahtumia.

Toivotan Kaikille Aurinkoista Kevättä ja 
Kesää kohden mennään  

- Carita -

Kuva: Arto Sirunen



1/2012

Chesapeakekerho - Chesapeakeklubben ryn
VUOSIKOKOUS

Pidetään pe 13.7. klo18 Tammelassa Chessitreffien 
yhteydessä.

osoite: Mustialantie 105, 31310 Mustiala

Esillä sääntömääräiset asiat ja palkintojen jako

TERVETULOA!
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CHESSIETREFFIT 2012
12.-14.07 TAMMELA

Tänä vuonna treffit järjestetään SNJn leirin yhteydessä Tammelan Mustialassa. Leiri alkaa 
torstaina 12.7. ja kouluttajaksi meille on lupautunut Birgitte Jørgensen Kennel Cheslabben, 
Tanska. Torstaina aamupäivällä aloitellaan treenaaminen kouluttajan opissa, perjantaina 
koulutukset jatkuvat ja pidetään vuosikokous totuttuun tapaan klo18. Lauantaina leiri päättyy WD-
kokeeseen.

Hinnat ( huom! alustavat )

Aamiainen 7e, lounas 9,5e (lapset 4e ja 5e)
- 2 h huoneet 28e/hlö/vrk jos vähintään 3 vrk, jos vähemmän, niin 32e/hlö/vrk
- 1 h huoneet 40e/hlö/vrk jos vähintään 3 vrk, jos vähemmän, niin 50e/hlö/vrk
- Telttapaikka 6e/vrk
- Vaunut 18e/vrk
- Leirimaksu 10e/vrk
- WD-koemaksu 10€ ( ei leirimaksua lauantailta )

Treffeille ilmoittautumiset 25.4. mennessä: Päivi Rosendahl-Terho, paivi.rosendalh@msn.com, 
050 5415 767 . Aikataulujen tarkentuessa tiedot ilmoitetaan ilmoittautuneille. 

HUOM! Chessietreffeille ilmoittautumiset hoidetaan keskitetysti. Jos haluat osallistua myös itse 
SNJn leirille, ilmoittaututhan muille päiville SNJn kautta. Tietoja SNJn leiristä seuraavalla sivulla.

Kuva: Päivi Rosendahl-Terho
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SNJ:N XXIX KESÄLEIRI TAMMELASSA
( JULKAISTU NUUSKU 1/2012 )

Perinteinen Suomen Noutajakoirajärjestön leiri järjestetään tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta 
heinäkuun toisella kokonaisella viikolla 7.-13.7.2012, jo tutuksi tulleessa Tammelan Mustialassa, 
Kanta-Hämeessä. 

Majoitus tapahtuu opiskelija-asuntoloissa, joissa 17 kpl 1 hh, 119 kpl 2 hh ja lisäksi vielä 
muutama 3 hh ja 4 hh. Kaikkiin huoneisiin ei valitettavasti voi koiria ottaa, mutta koirahuoneitakin 
on n. 45 kpl ja ne varataan ensisijaisesti koko viikon leiriläisille.

Matkailuvainuilijoille on myös paikkoja luvassa riittävästi, osa hiekkakentällä ja sen ympäristössä, 
lähellä huoltorakennusta. Telttailukaan ei ole pois suljettu vaihtoehto, mikäli haluaa nauttia 
leireilystä aidoimmillaan. Alue sijoittuu puistoon, jossa teltat saa mukavasti halutessaan varjoon 
puiden katveeseen ja saunalla on mahdollisuus käyttää suihkuja ja WC:tä. 

Rantasauna lämpiää kaikille halukkaille päivittäin.

Ruokailu järjestyy viimevuotisen tapaan koulun ruokalassa, Huttulassa, jossa ruoka sai viime 
kesänä erinomaista palautetta. Pientä ja vähän tuhdimpaakin purtavaa saa myös legendaarisesta 
Lurppa-pubista, jossa iltaisin tarjolla tietenkin mukavaa seuraa ja viihteellistä ohjelmaa. Sijainti on 
viimevuotiseen tapaan Pajan tiloissa, Sinisen konehallin ja Antilan välissä. 

Leiri alkaa koeviikonlopulla, taipparit lauantaina ja WT-koe sunnuntaina.
Maanantaina tehdään jälkiä ja MEJÄ-koe on sitten tiistaina, TOKO:ssa kilpailemaan pääsee 

keskiviikkona.

Tuttuun tapaan SNJ panostaa kesäleirillä koulutuksiin kuten edellisinäkin vuosina. 
NOME-koluttajajiksi onkin tähän mennessä jo lupautunut varsin nimekästä ja kokenutta 

porukkaa, Ville Suhonen, Jammu Koivuhuhta, Kirsi Launomaa, Tuija Hukkanen ja Satu Virtaranta.
Koulutusta muissakin lajeissa on luvassa laidasta laitaan, on MEJÄ:ä, tottelevaisuutta, 

näyttelyharjoituksia ja niin kovasti toivottua VEPE:ä agilityn tilalle.

Kenttälajeja treenataan lähinnä Mustialan alueella, MEJÄ-maastot sijoittunevat lähimetsiin 
muutamien kilometrien säteelle. NOME-harrastajat voivat treeneistä riippuen harjoitella joko 
pellolla, vesialueella, alueen metsiköissä tai kentällä. 

Kaikkiin koulutuksiin ilmoittaudutaan etukäteen ja ilmoittautumiset koulutuksiin otetaan vastaan jo 
huhtikuussa.

Näin varmistetaan mahdollisimman tasokas koulutus kaikille halukkaille. Mahdollisia hajapaikkoja 
ja peruutuksia voi toki kysellä myöhemminkin.

Ilmoittautuminen leirille ja koulutuksiin tapahtuu netin kautta. Osoite ilmestyy pikapuoliin SNJ:n 
sivuille. Keskustelua käydään myös FB:n SNJ:n kesäleiri sivulla osoitteeseessa: 
https://www.facebook.com/events/279516208758904/ 



Chesapeakekerho ry

Muistuttaisin jo tässä vaiheessa, kun teette ilmoittautumisia, että mietitte etukäteen koiranne 
jaksamista, rankka leiriviikko uuvuttaa nuorempia koiria jo itsessään. Tämän lisäksi kannattaa 
miettiä, montako lajia ottaa oman koiran ohjelmaan, koska useissa lajeissa saatetaan edetä ja 
vaikeustasoa nostaa viikon kuluessa ja näin jää ikään kuin ”jälkeen” muusta ryhmästä. 

Tarkempi leiriohjelma, ilmoittautumisosoite ja kouluttajat julkaistaan netissä ja Nuuskun 
numerossa 2. 

Tervetuloa mukaan leirille ja osallistumaan noutajaväen suurimpaan kesätapahtumaan!
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WD/WDX/WDQ-TESTI
Käännös: Inka Virtanen 

Lähde: www.amchessieclub.org/WD/WD-X-Q.html

WD
Useimmat chesapeakelahdennoutajat eivät ole niin tarkasti ja pitkälle treenattuja, kuin ne koirat 

jotka kisaavat metsästyskokeissa. Tämän takia yksinkertaisen WD-testin tarkoitus on arvioida 
koiran luontaisia taipumuksia. American Kennel Club:in mukaan noutajan luontaisiin 
ominaisuuksiin kuuluu määrätietoinen markkeeraaminen, pudotusten muistaminen, älykkyys, 
tarkkaavaisuus, hyvä hajuaisti, rohkeus, sitkeys, tyyli ja työskentelyhalu.

Seuraavat tilanteet johtavat automaattisesti testin hylkäämiseen:

- toistuva osoitus huonosta hajuaistista
- koiran haluttomuus edetä vaikeakulkuisessa maastossa, esim. risukossa, vedessä..
- koiran palaaminen ohjaajan luo ilman riistaa
- työskentelyn lopettaminen
- riistan hylkääminen
- riistan omiminen siten, ettei riistaa saada koiralta kuin voimakeinoin
- kovaääninen haukkuminen pidemmän aikaa

WORKING DOG CERTIFICATION PROGRAM WD

Tämän ohjelman tarkoitus on kannustaa kehitystä ja käyttöä chessin luontaisen työskentelyn ja 
noutamisen suhteen. Työskentelyyn, johon chessi on alun perin jalostettu. Toivon mukaan 
ohjelmasta on apua tulevaisuuden jalostusvalinnoissa.

WD-testi on sekä arvostelun että koealueen suhteen erilainen, kuin tavallinen noutajien 
metsästyskoe. Ensisijaisesti arvostellaan koiran luontaista toimintaa, eikä sitä mitä sille on 
opetettu. Testi ei ole mikään kilpailu, vaan arvostelu tulee olemaan joko hyväksytty tai hylätty. 
Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja rekisteröity Suomen Kennelliittoon tai 
vastaavaan.

Testin kulku:
1. Ykkösmarkkeeraus maalle. Tämä osio koostuu kahdesta erillisestä maamarkkeerauksesta.
1.heitto tulee helppoon maastoon n.50 metrin päähän. 2.heitto suurin piirtein samalle
etäisyydelle, mutta eri paikkaan ja hiukan peitteisempään maastoon. Molemmille heitoille tulee
laukaus. Ampujan tulee olla n.20 metrin etäisyydellä lähetyspaikasta.
2. Ykkösmarkkeeraus veteen. 1.heitto tulee lähetyspaikasta n.40 metrin päähän laukauksen
kera, riistan tulee jäädä selkeästi näkyville. Lähetyspaikkaa vaihdetaan siten, että seuraava
pudotus tulee täysin eri alueelle n.30 metrin päähän. Toinenkin heitto tulee laukauksen kera.

Erityistä: 
- Koiran saa pitää kytkettynä heittojen ja laukausten ajan, muttei sitä saa päästää noutoon ilman

     tuomarin lupaa.
- Käteen luovutusta ei vaadita.
- Kokeessa ei saa käyttää häirintälintuja
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WORKING DOG EXCELLENT CERTIFICATION PROGRAM WDX

Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja sillä tulee olla hyväksytysti suoritettu WD-
sertifikaatti.

Testin kulku:
1. Ykkösmarkkeeraus maalle. Tällä markkeerauksella tulee olla n. 100 metriä pituutta ja
pudotuksen tulee tapahtua riittävän peitteiseen maastoon ollakseen näkymättömissä
lähetyspaikalta katsottuna.
2. Kaksoismarkkeeraus maalle. Tämän tehtävän tulee olla selvä kaksoismarkkeeraus, pudotusten
väli tulee olla vähintään 45 astetta lähetyspaikalta katsottuna. 1.heitto tulee helpohkoon
maastoon n.75 metrin päähän, kuitenkin niin ettei se ole näkyvillä lähetyspaikalta katsottuna.
2.heitto tulee helpohkoon maastoon n. 50 metrin päähän
3. Kakkosmerkkeeraus veteen. Heitto tulee helppoon maastoon n. 75 metrin etäisyydelle,
kuitenkin niin ettei riista näy lähetyspaikalle. Häirintälintuja tulee käyttää. Tässä tehtävässä
arvioidaan koiran markkeerauskykyä, sitkeyttä sekä vesityöskentelyn varmuutta. 
4. Kaksoismarkkeeraus veteen. Tämän tehtävän tulee olla selvä kaksoismarkkeeraus, vähintään
45 astetta pudotusten välillä. 1. heitto tulee 60 metrin päähän ja 2. heitto 40 metrin päähän.
Molemmat riistat tulee olla uimasyvyisessä vedessä.

Erityistä:
- Koiran tulee osoittaa riittävää tarkkaavaisuutta ja tottelevaisuutta, koiraa ei saa pitää kokeen
  aikana kytkettynä.
- Koiralta vaaditaan riistan luovutus käteen, muttei sivulle tuloa palauttaessa.
- Kaikkia heittoja tulee seurata laukaus. Vesinoutojen ei tule rohkaista ???
- Ohjaajan ei tule ohjata koiraa noudoissa.

WORKING DOG QUALIFIED CERTIFICATION PROGRAM WDQ

Testiin osallistuvan koiran tulee olla vähintään 6 kk ja sillä tulee olla hyväksytysti suoritettu WDX-
sertifikaatti.

Testin kulku:
1. Kaksoismarkkeeraus maalle. Kuollut lintu heitetään keskivaativaan maastoon 100-130 metrin
päähän.Toisen linnun kuuluu pudota noin 90 metrin päähän. Pudotusten välisen kulman tulee olla
vähintään 30 astetta ja tehtävä tulee suunnitella niin, ettei koira pääse vaihtamaan noutolinjaa.
2. Maaohjaus. Kuollut lintu laitetaan keskivaikeaan maastoon noin 80 metrin päähän
lähetyspaikasta. Linjalla tulee olla pieni, maastollinen este jotta nähdään innostuuko koira työhön.
Esimerkiksi oja lähetyspaikan edessä, tiukka kulma maastossa tai vaihteleva maasto tms. Lintu
tulee laittaa vastatuuleen.
3. Yhdistelmä kolmoismarkkeeraus, kaksi pudotusta veteen ja kolmas maalle. Alue tälle
tehtävälle tulee olla tarkkaan valittu, jotta saadaan avointa, uimasyvyistä vettä sekä riittävästi
rantaa keskipitkälle maamarkkeeraukselle. Ensimmäinen heitto maalle n.80 metrin päähän
keskivaikeaan maastoon. Toinen heitto tulee kaislikkoon tmvs. n.40 metrin päähän. Kolmas
lintu heitetään avoimeen uimasyvyiseen tai virtaavaan veteen n. 20 metrin päähän.
Maamarkkeerauksen ja 1. vesimarkkeerauksen välillä tulee olla 90 asteen kulma.
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Linnut saa noutaa valitsemassaan järjestyksessä.
4. Vesiohjaus. Tämän tehtävän täytyy sisältää ainakin osittain vesialuetta. Kuollut lintu laitetaan
n.50 metrin päähän lähetyspaikasta. Maasto saa olla helpohkoa. Jos ei ole riittävän syvää vettä,
hyväksytään myös virtaava vesi. Tässä tapauksessa ohjausmatkaa pidennetään, mutta pituus ei
saa koskaan ylittää 70 metriä. Lähetyspaikan tulee olla 1,5-3 metriä rannasta. Veteenmenossa
suositellaan suoraa kulmaa.

Erityistä:
- Kaikki WDX-testin erityismaininnat pätevät myös tässä osuudessa
- Lisäksi maaohjausten tulee olla tehtäviä, joissa testataan koiran hallittavuutta. Koiran tulee
  osoittaa hyväksyttävissä määrin yhteistyöhalua pysähtymällä sekä ottamalla suuntia niin
  käskettäessä. Jos koira ”lähtee käsistä” ja löytää riistan haunomaisesti, suoritusta ei hyväksytä.
- Jollei markkeeraus ole tehtävän päätarkoitus, on luvallista ohjata koiraa siinä. Jos ohjaaja
  päättää avustaa koiraa, koiran tulee reagoida siihen.
- Kaikkia heittoja tulee seurata laukaus
- Koiran tulee luovuttaa riistat käteen, mutta sivulle tuloa ei vaadita palautuksessa.

Kuva: Sanna Sierilä
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A- JA KV-KOETOIMITSIJAKOULUTUS
Teksti: Carita Sulkava Kuvat: Inka Virtanen

Hauholla Wuolteen kartanolla järjestettiin 
Yhteistyötoimikunnan voimin Suomen 
ensimmäinen Noutajien A- ja KV-kokeiden 
toimitsijoille suunnattu kurssi, jotta Suomessa 
järjestettävistä kokeista saataisiin 
järjestelyiltään yhtenäisempiä toisiinsa 
verraten. Kurssille osallistui 26 henkilöä ympäri 
Suomea. Kurssin vetäjinä sekä kouluttajina 
toimi Harri Sivén, Jukka Simpura sekä Heikki 
Nevalainen.

Lauantai oli teoriapäivä ja käsiteltäviä asioita 
olivat Noutajien A-kokeen suunnittelu, siihen 
kuuluvat asiat, luvat, tuomarit, koepaikka, 
riistamäärät, koeosallistujamäärät sekä 
valintasäännöt. A-kokeiden ja KV-kokeiden 
eroja, mahdollinen yleisö A-/KV-kokeissa, sekä 
mihin kaikkeen muuhun, kuten 
turvalliuusnäkökohtiin, tulee varautua koetta 
järjesteltäessä. Myös turvallisuusnäkökohdat 
Perehdyttiin toimitsijoiden tehtäviin ja mikä osa-
alue kuuluu kenellekin.

Aamupäivän teoriaosuus katkaistiin 
maittavalla lounaalla, jonka jälkeen koulutus 
jatkui perehtyen ajojahtina pidettävään A-koe 
muotoon sekä Walking Up-tyyppiseen 
koemuotoon. Koirakkojen 
numerojakoon/järjestykseen ja kokeen 
kokonaisuuteen, kuinka koe sekä arvostelu 
etenee ja mitä kokeessa/koiran työskentelyssä 
arvostellaan.

Teoriaosuudesta oli jokaiselle tehty 
käsiteltävistä asioista kansio, joka sisälsi kaikki 
tarvittavat tiedot A-kokeiden järjestelyistä. Ja 
koulutusmateriaali oli hyvin monipuolista, 
piirroksia ja videopätkiä myöden. Päivän 
päätteeksi osallistujat jaettiin 4 eri ryhmään, 
jotka saivat suunnitella teoriassa A-
kokeen/yhden ajon ja joka oli tarkoitus 
käytännössä toteuttaa seuraavana päivänä. 
Tiivis päivä päättyi iltapalaan sekä saunaan.

Sunnutaipäivä alkoi aamupalalla ja onneksi 
pakkaset olivat hellittäneet kun tiedossa oli 
koko päivä ulkosalla. Lauantai-iltana oli 
jokainen ryhmä hahmotellut oma ajon/kokeen 
ja heti aamusta alkoi ensimmäinen ryhmä 
toteuttamaan omaa suunnitelmaansa. Paikalla 
oli käytettävissä 6 ampujaa, elävänä riistana 
fasaaneja, spanieleita ylösajoon ja noutajia oli 
varattu ryhmään 5 kpl ns. koekoiriksi. 
Aamupäivällä 2 ryhmää toteutti 
koejärjestelynsä ja joka suorituksen jälkeen 
ryhmät saivat palautetta kokeen 
suunnittelusta, risuja ja ruusuja. :)  Lounas 
syötiin maastossa, jonka jälkeen fasaanitarhuri 
Auvo Kokkala piti meille opastuksen fasaanin 
käsittelystä ja näytti käytännössä miten 
fasaani istutetaan maastoon. Tämän jälkeen 
iltapäivä jatkui samaan tapaan kun 
aamupäiväkin, jokainen ryhmä sai päivän 
aikaan käytännössä toteuttaa oman A-
kokeensa ja oli mielenkiintoista nähdä 
erityyppisiä suunnitelmia samoihin maastoihin 
ryhmien kesken. Päivän aikana saatiin 
näkökulmaa moneen järjestelymuotoon, sekä 
asioihin joihin kannattaa kiinnittää erityistä 
tarkkaavaisuutta koetta järjestäessä kuten 
mahdollisiin sääolosuhteisiin ja 
maastonmuotoihin.

Päivä päätettiin loppukahveilla ja todistusten 
jaolla Wuolteen Kartanolla.

Omasta puolesta suuri kiitos 
Yhteistyötoimikunnalle, joka toteutti 
koulutuksen, sekä asiansa osaaville 
kouluttajille. Viikonlopun järjestelyt olivat 
mallikkaasti järjestetty ja kiitos kuuluu myös 
Chesapeakekerholle, jonka edustajana minä 
siellä toimin.

- Carita -
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Maastolounaspaikka - 
käsittelyoppia

Heikki Nevalainen

Jahtia

...ja Jukka Simpura
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MONIKÄYTTÖINEN CHESSIE
ROMMI SAA VETÄÄ!

Teksti & kuva: Marjaana Seppä

Kun päädyin valitsemaan koirarodukseni 
chessin, olin 29-kertainen valjakkohiihdon SM-
mitalisti, tuoreeltaan koukussa Nomeen ja vielä 
enemmän Wt:in ja tukevasti raskaana. Pentu 
otettiin perinteisiä noutajalajeja ajatellen. 
Itsestään selvää oli kuitenkin, että omaa ja 
koiran kuntoa tultaisi ylläpitämään hiihtämällä 
ja juoksemalla, onhan sekin tutkittu tosiasia, 
että hyvä fyysinen kunto takaa motivaation 
ylläpysymisen myös rodunomaisissa 
harrastuksissa. En kuitenkaan usko, että 
Carita tiesi millaiseen rääkkiin myi Batzi´s 
Rocket Clipperin (Rommin). Meillä jokainen 
koira saa vetää, mitä kovempaa sen parempi, 
mutta vain käskystä ja valjaissa. Meillä 
harrastetaan valjakkolajeja, hiihtoa ja 
koirakelkkailua talvisin ja Canicrossia eli 
koirajuoksua kesäisin.

Yksivuotiskesänään Rommi läpäisi taipparit 
helposti, haki muutaman nollan jälkeen ALO 
ykkösen Nomesta ja oppi mouruamaan 
perämoottorin lailla uidessaan lintua 
hakemaan.  Turhautuneena vallitsevaan 
tilanteeseen aloitin Bh-koe liikkeiden 
jauhamisen. Ennen 2-vuotis synttäreitä myös 
se koe oli suoritettu, tosin rimaa hipoen ja 
railakkaan ulvonnan säestyksellä, kiitos 
paikallaan makuu -tolpan vieressä jalkapalloa 
pelanneen poikaryhmän… Koska näiden 
koettelemusten seurauksena totesin tien 

kesälajeissa nousseen muutamaksi vuodeksi 
pystyyn, päätin palata juurilleni, valjakkolajien 
pariin. Hämmästyneenä totesin löytäväni itseni 
koirineni jälleen palkintopallilta.  Harmittavasti 
vain raskaudet, äitiyslomat ja hiihtäjän 
tilapäinen ylipaino ovat torpedoineet SM-
kilpailu haaveet tai aiheuttaneet Rommi-
raukalle ylivoimaisen taakan vedettäväksi. 
Tämä vuonna saavutimme kuitenkin noutajien 
mestaruuden Hämeenlinnassa. Maaliskuun 
alussa Rommi isäntineen lähtee haastamaan 
45-vuotiaat miehet Ouluun valjakkohiihdon 
2012 SM-kilpailuihin.

Valjakkohiihto ja Canicross ovat 
yksinkertaisia tapoja pitää yllä koiran fyysistä 
suorituskykyä syys- ja talvikaudella. 
Käytännössä varusteiksi tarvitaan hyvin istuvat 
valjaat, joustava vetonaru ja avokoukulla 
varustettu vetovyö, johon koira kiinnitetään 
suorituksen ajaksi. Niin ja tietysti hiihtäjälle 
tarvitaan normaalit murtomaahiihtovälineet. 
Uusi, etenkin naisten suosima valjakkolaji on 
koirakelkkailu, jossa koira vetää 
kilpapotkukelkkaa ja ohjaaja potkuttelee 
vauhtia reidet hapoilla. Harrastuksessa alkuun 
pääsemiseksi kokeneiden harrastajien tuesta 
ja vihjeistä on apua, mutta alkuun pääsee 
hyvin yksinkin. Talvisin koiran kanssa ei saa 
ilman lupaa hiihtää yleisillä laduilla, mutta 
monilla isommilla paikkakunnilla on osoittaa 
valjakkohiihtoon luvallinen latu ja pienemmillä 
paikkakunnilla sellainen on yleensä 
sovittavissa suoraan latuverkoston ylläpitäjän 
kanssa. Monin paikoin jääladut ovat 
koirahiihtäjille sallittuja. 

Meillä valjakkohiihtoharrastus aloitetaan jo 
pennun ollessa ihan pieni. Ensimmäinen talvi 
käytetään koiran totuttamiseen 
hiihtovarusteisiin ja valjaisiin. Fyysinen 
harjoittelu aloitetaan pikkuhiljaa 
progressiivisesti siten, että pentu kulkee 
vapaana mukana kävelylenkeillä ja lenkin 
kestoa vähitellen pidennetään pennun 
kasvamisen myötä. Vasta kahta vuotta 
lähestyvää koiraa aletaan aktiivisesti treenata. 
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Monikäyttöinen Chessie - palsta kaipailee aineistoa. Jos harrastat 
koirasi kanssa jotain spesiaalia taikka ihan tavallistakin juttua, pistä 
postia lehden toimitukseen chessilehti@gmail.com. Lisäksi otetaan 
mielellään vastaan muitakin juttuja ja valokuvia. Kiitos.

terveisin, Mari Myllynen

Koiran saa 5km hiihtokuntoon hyvin nopeasti, 
muutamassa kuukaudessa, mikäli koira 
muuten viettää aktiivista elämää. Rommia on 
tätä kautta silmällä pitäen lenkitetty syyskuusta 
tammikuun loppuun n. 3 kertaa viikossa 
vapaana, ohjaaja pyöräillen, juosten, hiihtäen 
tai metsässä vaeltaen. Kilpailukauden aikana 
treeni muuttuu kilpailusuoritusten ja 
palauttavan harjoittelun vuorotteluksi ja 
kilpailukauden jälkeen aloitetaan 
kesäharrastukset dami-treeneineen ja 
uinteineen. 

Intoa koiralle rakennetaan esimerkin 
voimalla. Suurimmalla osalla koirista on 
valjakkohiihtoa ajatellen riittävä määrä takaa-
ajo- ja laumaviettiä jäljellä ja yksinkertaisinta on 
usuttaa aloitteleva koira hiihtäjineen ajamaan 
takaa edellä menevää kokeneempaa 
koirakkoa. Takaa-ajettavaksi kelpaa toki esim. 
perheenjäsen. Jotkut koirista juoksevat 
innoissaan täyttä vauhtia pelkästä liikkumisen 
riemusta ilman sen kummempaa motivointia. 
Koska koirilla on taipumus pyrkiä tervehtimään 
toisiaan, vieläpä hyvin voimakkaasti 
hiihtoharrastusta häiritsevällä tavalla, 
tunkemalla kuononsa toisen takapuoleen tms. 
kannattaa ohitustilanteita harjoitella ensin 
valjaissa ilman suksia. Tällöin koiran 
häiriökäyttäytymiseen on helppo puuttua. 
Omilleni olen opettanut Ohi-käskyn, joka 
tarkoittaa että toinen valjakko tai koiraton 
hiihtäjä tai risteävä latu on sivuutettava siitä 
yhtään välittämättä reippaalla vauhdilla. Myös 
Vasen ja Oikea-käskyillä suoritusta voi 
helpottaa, mikäli pommin varmasti itse tietää 
kumpi on kumpi.

Kun kunto ja into ovat molemmat rautaisia, 
on niitä mahdollisuus lähteä vertailemaan 
muihin osallistumalla kilpailuihin. 
Valjakkohiihtokilpailuja järjestävät Suomen 
Palveluskoiraliitto ja Valjakkourheilijoiden liitto, 
joiden kilpailukalenterit ja säännöt löytyvät 
nettisivuilta. Palveluskoiraliiton kilpailuissa 
koiran tarvitsee olla puhdasrotuinen ja 
rekisteröity, ei kuitenkaan 
palveluskoirarotuinen, mutta VUL:n kilpailuihin 
saa osallistua myös sekarotuisella koiralla. 
Kaikki noutajarodut soveltuisivat todella hyvin 
rakenteensa ja kokonsa puolesta 
valjakkolajeihin, mutta kilpailupaikoilla niitä ei 
juuri näy. Etenkin Chessin kanssa kilpailujen 
kiertäminen on sinfoniaa korville: ”mielettömän 
kaunis koira”, ”mahtava turkki”, ”makeet 
silmät”, ”upea väri” ja ”älyttömän kovaa kulkee” 
jne. Vaikka, kun katsoo viereensä, näkee 
saman takkuturkkisen, kierosilmäisen, 
takakorkean töhnäkorvan joka on toistaiseksi 
jokaisissa kisoissa pysähtynyt johonkin 
ylämäkeen syömään lunta…

Lisää tietoa lajista saa esim. Kymen 
Vetokoiraseuran sivuilta osoitteesta 
www.kvks.com
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ÄHTÄRI, NOME-B 29.-30.10.2011
Teksti: Leena Kähkönen Kuva: Piia Tikkamäki

Chesapeakekerho ry järjesti nome-B- kokeen 
Ähtärin Torakkakankaalla kylmän hyytävänä 
lokakuun viikonloppuna. Kokeen ylituomariksi 
oli  kutsuttu Vesa Turunen, arvostellen 
lauantain avo-luokan ja sunnuntain toisen alo-
luokan. Sunnuntaina toisena tuomarina alo-
luokassa oli niinikään Vesa, Hietikko. 
Lauantain avo-luokassa hääri vastaavana 
koetoimitsijana aina niin positiivinen ja 
rauhallinen Monna Alatalo ja sunnuntain alo-
luokkaa luotsasi itse kielellinen lahjakkuus 
Satu Virtaranta. Koesihteeri Carita Sulkava oli 
koonnut ympärilleen seurakunnan, johon 
allekirjoittanutkin tunnustautuu. Sponsoriksi 
olimme saaneet Acanan maahantuojan Sln 
Import Group Oy, josta suuret kiitokset heille.

Seurakunta kokoontui perjantai-iltana 
Alastaipaleen majoitusliikkeeseen varrelle 
virran. Saunan lämmetessä valmistuivat 
toimitsijoiden eväät ja kuulumiset vaihtuivat. 
Lauantai-iltana seurakunta puhkesi jopa 
laulamaan uuden jäsenen saapuessa 
majapaikkaan ja toivotti kauan odotetun 
tervetulleeksi sävelin ”...hän syntynyt on vauhti 
kaulassaan...”. Tiivis ja naisvoittoinen 
seurakunta Caritan johdolla toimitti kokeen 
napakasti loppuhuipennukseen, siivoukseen.

Lauantain avo-luokan koesuoritus oli 
vesipainotteinen. Kaikki osa-alueet (haku-, 
ohjaus- ja markkeeraustehtävä) vaativat 
koiralta mieltymystä veteen ja ohjattavuutta 
kylmässä elementissä. Koesuoritus alkoi 
haulla, joka ulottui kuivasta kangasmaastosta 
upottavaan suohon ja lopulta avoveteen. 
Hausta otettiin ylös yksi riista. Ohjausriistalle 
päästäkseen koiran tuli uida kahden hetteikön 
yli ja vainun varassa tahi 
tarkoituksenmukaisesti koiraa ohjaten saatiin 
talteen kolmannelta, kauimmaiselta hetteeltä 
riista. Markkeraustehtävässä tuli kaksi heittoa; 
toinen maalle ja toinen taas hetteikön edustalle 
veteen.

Sunnuntain molemmat alokasluokan 
koesuoritukset alkoivat haulla kuivalle maalle 
edeten ohjaukseen ja lopulta kahteen 
ykkösmarkkeeraukseen. Molemmissa 
ryhmissä maasto-olosuhteet olivat hyvin 
samantyyppiset; hyllyvää suota, peitteistä 
kangasmaastoa ja kylmää vettä.

Niin alokas- kuin avoimen luokan 
koesuorituksissa riistoina käytettiin 
perinteikkäitä variksia ja lokkeja sekä 
yleisimpiä vesilintujamme ja alokasluokassa 
jäljellä kaneja. Kylmästä säästä ja vedestä 
huolimatta varsinaisia koirien kieltäytymisiä 
veteen menosta ei nähty. Ja tulokset puhuvat 
puolestaan

Lauantai:
chn Batzi´s Rocket Sonar AVO 1 

TOIMITSIJAIN VALINTA & PARAS HAKU

chn Batzi´s Grace O´Malley AVO 1
lbu Carassiolan Google AVO 1
lbn Mehtälammen Dixie AVO 1
lbu Mehtälammen Nouto AVO 2
sku Blackpicks Dobey AVO 2
lbn Bright Eyes Jive AVO 2
lbn Wellspring Justincase Isadora AVO 2
lbu Jummi-Jammin Fizz AVO 3
knu Kiantime´s Amazing Race AVO 3
knn Adirondac Foxhole AVO 3
lbu Hietsun Gameboy AVO 3
knu Rushes Country Song AVO 0
nsu Jones Juwel vom Lec-Toller Nest AVO -
lbn Owla Salan Epris AVO -
lbu Batzi´s Bion Willow AVO -
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Sunnuntai:

lbu Starcreek Isaac ALO 1 TUOMARIN VALINTA
sku Bez-Ami's Absolutely First ALO 1 TUOMARIN VALINTA
lbu Demon Eye`s Enemy Within ALO 1
lbn Ethusan Yönlilja ALO 1
sku Batzi's Oban Ace ALO 1
skn Fowlreed’s Blackpool ALO 1
lbu Jyckegårdens Giga Fighter ALO 1
lbu Demon Eye's Freeze ALO 1
knn Indian Story`s Easy Feelings ALO 1
knn Miklaus Lucky One ALO 2
lbu Saskian Zimba ALO 2
knu Goldpaw Lovejoy ALO 2
sku Batzi's Caliph Rothrock ALO 2
lbu Jummi-jammin Varasteleva Harakka ALO 2
knn Miklaus Rinsessa Aurora ALO 2
knn Sketching Fort Knox  ALO 3
skn Metsävirnan Kentuckian Wind ALO 3
chu Batzi's Rocket Chase ALO 3
skn Sniffens Lumitähti ALO 3
skn Flat Power Glitter In The Air ALO3
lbn Helga vom Eversaeler Feld ALO 3
skn Blackleader's Hall Of Fame ALO 0
lbn Andromeda ALO 0
sku Filurin Viski-Vihtori ALO 0
lbu Haredale Snowflash ALO 0
knn Meringue's Wildberry ALO 0
sku Kevätniityn Blue Shadow ALO 0
lbn Eagle Owl's Penelope ALO 0
lbu Arkhimedes ALO -
kkn Juhellus Pretty Flame ALO -

Onnittelut kaikille tuloksen saaneille!

Batzi's Rocket Sonar "Saaga"
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Kokeen sponsori: Sln Import Group Oy
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CHESAPEAKELAHDENNOUTAJIEN 
ERIKOISKOULUTUS 

ULKOMUOTOTUOMAREILLE
Teksti ja kuvat: Heli Siikonen

Heinäkuun lopulla 2010 lähdin kohti Hauhoa, 
Wuolteen kartanoa ja 
chesapeakelahdennoutajien kesäleiriä. 
Kesäleirillä järjestettiin chessien erikoiskoulutus 
ulkomuototuomareille. Noutajaroduista 
chesapeakelahdennoutaja oli itselleni vierain ja 
odotinkin koulutusta mielenkiinnolla. 

Olin läpäissyt ulkomuototuomareiden 
peruskurssin loppukokeet vuoden 2010 alussa 
ja oman rotuni, sileäkarvaisen noutajan, 
erikoiskoulutuksessa olin käynyt jo talvella. 
Kesällä kävin ahkerasti erikoiskoulutuksissa ja 
ennen chessi koulutusta olin käynyt jo 
kultaistennoutajien, kiharakarvaisten noutajien 
ja novascotiannoutajien koulutuksissa. Chessi 
koulutuksen teki rodun harvinaisuuden lisäksi 
erikoiseksi sen, että kouluttajana oli 
englantilainen kasvattaja tuomari Janet Morris 
kennel Penrosesta. Hän on kasvattanut 
chessejä jo yli 30 vuotta. Itseäni jännitti 
ymmärränkö tarpeeksi hyvin hänen 
englantiansa. Pelko ymmärtämisestä oli turha. 
Janet oli ottanut huomioon kuulijakuntansa 
erinomaisesti ja hän puhui erittäin selkeästi ja 
rauhallisesti perusenglantia. Ihanaa – ei mitään 
vaikeaa murretta. 

Erityisesti mieleeni jäi Janetin painotus, että 
chessejä on monia erityyppisiä. Mikään näistä 
tyypeistä ei ole kuitenkaan toistaan parempi, ja 

tuomareina meidän pitää osata tunnistaa hyvä 
tasapainoinen koira, oli se sitten minkä 
tyyppinen tahansa. Tosin tämä on tuttua myös 
omassa rodussani -  sileäkarvaisissa 
noutajissa skandinaavisen tunnistaa hyvin 
englantilaisesta tyypistä. 

Janetilla oli mieletön määrä kuvia 
erinäköisistä chesseistä ympäri maailmaa. 
Näiden kuvien kautta kävi selväksi, että chessi 
tulee aina olla korkeuttaan pidempi. Muista 
noutajaroduista chessin ulkonäkö eroaa siitä, 
että chessillä lantio on sään korkeudella tai sen 
yläpuolella antaen takakorkean vaikutelman. 
Muissa noutajaroduissa tällainen takakorkea 
yksilö on kaikkea muuta kuin haluttu. 
Rintakehältään chessi on pidempi kuin 
labradorinnoutaja ja tynnyrimäisempi kuin 
kiharakarvainen noutaja, ja sen vatsalinjan 
tulee olla kuroutunut.

Muita mieleen jääneitä asioita oli karvapeite. 
Valkoista sai olla rinnassa, mahassa ja 
käpälissä, mutta ei esim. kurkussa. 
Karvapeitteen tulee myös peittää koko koira. 
Ja onkin hyvä tarkistaa reisien sisäosat, jotka 
saattavat olla paljaat. Chessin karva ei ole 
ikinä kiiltävää ja sen värin tulee olla 
samanlainen kuin missä ympäristössä se 
työskentelee – ruskea, sara- tai kuloheinän 
värinen. Eri värit ovat samanarvoisia, mutta 
yksivärisyyttä tulee suosia. Karvapeitteen tulee 
olla kaksinkertainen, tiheä ja alle 4 cm pituista. 
Karva on paikoitellen laineikasta.

värinä tummanruskea värinä saraheinä
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Olimme sisätiloissa keskustellen sekä 
katsoen kuvia noin tunnin. Tämän jälkeen 
menimme ulos, jossa meitä odotti viisi 
chesapeakelahdennoutajaa – kaksi narttua ja 
kolme urosta. Esimerkki koirat olivat erittäin 
hyviä, koska ne olivat hyvin erilaisia. Janet 
varoitteli meitä, että chessiä kohti ei saa 
mennä suoraan vaan pitää puhutella omistajaa 
ensin. Esimerkki koirien kohdalta varoittelu 
varautuneesta käyttäytymisestä oli turhaa, 
koska kaikki koirat olivat helposti lähestyttäviä 
ja miellyttävä käytöksisiä.

Muodostimme parit ja tutkimme kaikkein 
koirien ulkomuodon. Tämän jälkeen kävimme 
läpi, mikä oli paremmuus järjestys ja mikä asia 
vaikutti kunkin koiran sijoitukseen. Oman parini 
kanssa olimme samaa mieltä, että nartut olivat 
parempia kuin urokset, mutta näiden 
paremmuusjärjestyksestä emme. Itse asetin 
nartun, jolla oli erittäin kaunis pää, 
ensimmäiseksi. Parini piti enemmän toisesta 
nartusta, joka liikkui paremmin, mutta sen pää 
oli vielä kesken kehityksen. Kaikki ryhmät 
laittoivat nämä kaksi narttua ensimmäisiksi, 
mutta niiden järjestys vaihteli, riippuen kuinka 
paljon painoarvoa kaunis pää sai.

Lopuksi katsoimme kuinka koirien juoksu 
nopeus vaikuttaa niiden liikkeisiin. Janet 
neuvoi, että chessiä ei kannata juoksuttaa 
edes takaisin liikkeitä arvosteltaessa kovin 
kovaa, koska niiden liikkeet saattavat näyttää 
ahtailta kovassa vauhdissa. Sivulta liikkeet 
ovat vapaat ja vaivattomat kuvastaen voimaa 
ja kestävyyttä.

Noutajaroduista chesapeakelahdennnoutaja 
on ainoa ns. ei-kolleegio rotu eli rodun 
arvosteluoikeudet saa osallistumalla 
erikoiskoulutukseen. Koska chessejä pääsee 
arvostelemaan ilman arvostelukoetta, oli 
hienoa että erikoiskoulukseen oli panostettu ja 
saimme erinomaiset lähtökohdat chessien 
arvosteluun. 

Kiitos Annelle ja chesapeakekerholle erittäin 
opettavaisesta koulutuksesta ja miellyttäviä 
näyttelyreissuja kaikille chessienne kanssa!

Heli Siikonen (ulkomuototuomari vuosimallia 
2010)

kaunis 
chesapeakelahden-
noutajanartun pää
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KUVIA 2011

kuva: Satu Saarinen

kuva: Sanna Sierilä

kuva: Mari Myllynen

kuva: Carita Sulkava

kuva: Piku Väisänen

V2011: ROP Batzi's Wise Friend VSP Penrose Oscar Delta
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VUODEN AKTIIVISIN CHESSIE

KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

PISTEYTYS

NOU/NOME pisteet
Nou/Nome 0 0,5
Nou 1 1,0
Alo 2-3 1,0
Alo 1 1,5
Avo 2-3 1,5
Avo 1 2,0
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5

MEJÄ
Avo/Voi 0 0,5
Avo 2-3 1,0
Avo1 1,5
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5

TOKO pisteet
Kaikki 0 0,5
Alo 2-3 1,0
Alo 1 1,5
Avo 2-3 1,5
Avo 1 2,0
Voi 2-3 2,0
Voi 1 2,5
Evl 2-3 2,5
Evl 1 3,0

NÄYTTELY
Kaikki ROP:t 2,0
Kaikki VSP:t 1,0
Eri 0,5

AGILITY-, VEPE- ja PK-tulokset 1,0 piste

Hallitus

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Kilpailukausi on kalenterivuosi
Hakijan täytyy olla kerhon jäsen
Palkinto anotaan huhtikuun loppuun mennessä ja anomukset toimitetaan kerhon
 puheenjohtajalle
Kilpailussa otetaan huomioon viralliset nou-, nome-, mejä-, toko-, vepe-, agility-, pk- ja
näyttelytulokset
Anomuksessa  tulee olla koiran tiedot, omistajan yhteystiedot, koe/näyttelypaikka ja
-aika, tuomari ja tulos
Palkinto jaetaan vuosikokouksen yhteydessä ja palkinto on noudettava
henkilökohtaisesti tai se luovutetaan seuraavalle
Palkinto on palautettava puheenjohtajalle hyvissä ajoin ennen seuraavaa vuosikokousta
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PENTUVÄLITYS TIEDOTTAA

Yhdistyksemme internetsivuille on avattu sivu Pentuvälitykselle. Sivuilla ilmoitetaan myös 
kotia etsivistä aikuisista koirista. Jos koirasi etsii uutta kotia, tai olet kiinnostunut pennusta / 
aikuisesta koirasta, lisätietoja saat:

www.chesapeakekerho.com
ja
chesapeakekerho@gmail.com

kuva: Päivi Rosendahl-Terho

VALIOPALKINTO

Chesapeakekerho-Chesapeakeklubben ry haluaa muistaa yhdistyksemme chessejä, jotka ovat 
saavuttaneet valioarvon. Koiran valioituessa voit anoa kerholta valiopalkintoa. 

•valioitumisaika kalenterivuosi, palkinto anotaan seuraavan vuoden huhtikuun
 loppuun mennessä

•anomus osoitteeseen chesapeakekerho@gmail.com. Anomuksessa
 tulee olla koiran ja omistajan tiedot, sekä valiotumistiedot

•vain yksi valiopalkinto kustakin lajista ( ei palkita erikseen eri maista
 saatuja samoja valionarvoja )

•valiopalkinnot jaetaan vuosikokouksen yhteydessä
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TAPAHTUMAKALENTERI
LUONNETESTI
26.-27.5.2012 Huittinen.   
Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirkka Lempinen.   Osall. maksu 40.00€.   Chesapeakelahdennoutajat 20€. 
Chesapeakelahdennoutajilla etuoik. osall.   Tili FI67 1099 3000 4101 61.   Ilm.3.5.2012 menn. VAIN 
OSOITTEESSA   www.lemmikkipalstat.net/ELMO
Tied. Jari Laakso   0400 934268

+++++ 
BH-koe
15.5.2012 Kangasala. Tuomari Jani Heinilä. Max. 6 koiraa. Osm. 30€. Ilm. 17.4. klo18.00-19.00 Inka 
Virtanen  040 7531102

+++++
CHESSIEN MEJÄ-MESTARUUS
01.07.2012 Hamina. AVO VOI 12 koiraa. 40€. Tuomarit Leena Kähkönen ja Jarno Hynninen. 
Ilmoittautuminen 11.-21.06.12 välisenä aikana: Mari Myllynen, Vapakuja 6, 49490 Neuvoton, 
mari.myllynen@gmail.com. tied. 050 5464197/Mari. Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet.

+++++
CHESSIETREFFIT 2012
12.-14.07.2012 Tammela
Järjestetään SNJn kesäleirin yhteydessä. Kouluttajana ja WD-tuomarina Birgitte Jørgensen, Kennel 
Cheslabben.

+++++
CHESSIEN NOME-MESTARUUS
15-.16.09.2012 Virrat
Kiharamestaruuden yhteydessä. Tuomari: Pentti Åman La: AVO ja VOI, Su: ALO

+++++
TAIPUMUSKOE
15.-16.09.2012 Virrat
Ylituomari Tapio Sihvonen
 Ilm. 6.-27.8.2012. Osall.maksu 30€, Tilille FI67 1099 3000 4101 61 NDEAFIHH
Ilm.Piia Tikkamäki, Saukonniementie 17, 63700 Ähtäri, puh. 040-538 7991, piia.tikkamaki@pp.inet.fi
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