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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 20142015

Chesapeakekerho ry

HALLITUS

Puheenjohtaja
Inka Virtanen
040753 1102

Varapj
Tom Jalas
041501 7543

Pete Lukkala
050093 5115

Mari Myllynen
050546 4197

Päivi RosendahlTerho
050555 7833

Varajäsenet

Sara Lukkala

Tea Sundberg

TOIMIHENKILÖT

Sihteeri
Mari Myllynen
050546 4197

Jäsensihteeri
Piia Tikkamäki
040538 7991

Rahastonhoitaja
Jari Laakso
0400934 268

TOIMIKUNNAT

NOME/WT/WDtesti
Juha Tenhunen
050631 31

MEJÄ
Pete Lukkala, kts. hallitus

LTE/PK/BH
Jari Laakso, kts. rahastonhoitaja

Jalostus
Anne Woivalin
040013 2626

Jäsentiedote, tiedottaja, WWW
Mari Myllynen, kts. hallitus

Aineisto lehteen;
chessilehti@gmail.com



PUHEENJOHTAJAN HÖPINÄT..

Taas alkaa olla vuosi lopuillaan ja uusi
edessä, tuleva vuosi onkin kerhomme 35
vuotis juhlavuosi !

Seuraavalle vuodelle on suunnitteilla
talvitapahtuma helmimaaliskuulla mm.
vetokoiralajien parissa, tapahtuma toteutuu
riittävän osallistujamäärän täyttyessä.
Lisätietoja tapahtumasta tulee kerhon
Facebook sekä kotisivuille tammikuussa!

Jo perinteeksi muodostunut Suomen
Palveluskoiraliiton alainen luonnetesti
järjestetään

21.22.5.2016, mutta paikka on vielä
meistä johtumattomista syistä hieman auki.
Joka tapauksessa se tullaan järjestämään
joko Pirkanmaalla tai Satakunnassa.
Chesapeakekerho on vuosia pyrkinyt
edistämään rotumme yksilöiden
luonnetestausta kerätäksemme tärkeää tietoa
rotumme tilasta luonnepuolella. Chessi on
parhaimmillaan luonnetestattavaksi noin 3 – 4
vuotiaana, jolloin se on ehtinyt mieleltään
kypsyä aikuiseksi. Luonnetestit ovat tavallisesti
hyvin ruuhkaisia, joten niihin on hankalaa
saada paikkaa, mutta oman kerhomme
järjetämään luonnetestiin pääsee etusijalta ja
vielä puoleen hintaan! Lisätietoja aiheesta voi
kysyä Jari Laaksolta 0400 934268 tai
sähköpostitse chesapeakefan@gmail.com.

Kesätreffit järjestetään tulevanakin vuonna
hyväksi todetussa paikassa, Tampereen
Teiskossa NiemiKapeen tilalla
(www.niemikapee.fi) 3.7.8.2016.
Kouluttajaksemme olemme saaneet Tanskasta
chessien kanssa kokeneen konkarin, Birgitte
Jørgensenin (kennel Cheslabben). Birgiten
spesialiteetti on metsästyskoirien
kouluttaminen, mutta muutakin koulutusta
pyritään treffeille järjestämään
tarpeen/toiveiden mukaan. Chessien MEJÄ
mestaruuskin tullaan ratkomaan leirin aikana

Lisätietoja treffeistä tulee kevään lehteen
sekä Facebook & nettisivuille kunhan hinnat ja
ohjelma varmistuu, tervetuloa mukaan myös
ensi vuonna !

Kerhon NOMEmestaruuden järjestelyt ovat
vielä auki, mestaruus tullaan kuitenkin
järjestämään elolokakuussa ja kyseisen
kokeen tiedot päivitetään SNJ:n koekalenteriin
sekä kerhon sivuille kunhan järjestelyt ja
ajankohta on lyöty lukkoon.

Kerho on aloittanut yhteistyön Ullmaxin
kanssa, yhteistyön tavoitteena varainkeruun
lisääminen kerholle. Maantieteellisesti
jäsenistö sijaitsee hyvinkin hajallaan ja varojen
kerääminen mm.
koulutusten/treffien/terveydellisten tutkimusten
ym. tukemiseksi on melko haastavaa ja
tulevaisuudessa haluaisimme tarjota
jäsenistöllemme vielä enemmän tukea.
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CHESSIMESTARI 2015, MIKLAUS
VOIMA

Alokasluokasta avoimeen onkin yllättävän
pitkä matka. Siinä ei ole oikotietä, eikä
ryminällä pääse eteenpäin. Tämän saimme
todeta Forten kanssa, kun huiman vuoden
2014 jälkeen piti lähteä isojen leikkeihin
mukaan. Jo ensimmäisen avostartin jälkeen
olisi ollut viisasta laittaa itselleen kielto
koekalenteriin. Iso vaalea poika oli aivan
ymmällään ja saimmekin melko pian kätellä
tuomarin – hyvä yritys ei riittänyt mihinkään,
hylätty suoritus. Päätin että tämä oli tässä tältä
vuodelta, eihän me mitään osata. Kunnes
jälleen huomasin olevani puntit tutisten
koepaikalla: Lähdimme kuitenkin
puolustamaan chessimestarititteliä.
Mestaruuskoe oli jälleen Ähtärin Torakassa,
lauantaina alokasluokka ja sunnuntaina
avoin/voittaja. Tuomarina oli Jyry Tuominen.
Ohjaukset olivat jälleen isoin ongelma, maa ja
vesiohjaus jäivät molemmat suorittamatta.
Kakkosmarkkeeraus veteen onnistui
korjauksen jälkeen hyvin. Maa ja vesialueelle
tehty hakualue tyhjeni tehokkaasti vauhdilla.

Tuloksena AVO 3 ja Chessimestaruus. Kyllä
olin ikionnellinen, kun se tuloskin viimein tuli,
kauden kolmannessa kokeessa! Harjoitukset
jatkuvat ja ensi vuonna uudella innolla
koekauteen!

Ullmax on pohjoismainen yritys, joka
valmistaa meille ulkoilmaihmisille laadukkaita
ja hinnoiltaan kilpailukykyisiä merinovillaisia
alus ja väliasuja, sekä muita asusteita myös
teknisistä materiaaleista. Itselleni kyseiset
tuotteet ovat tuttuja jo kymmenen vuoden
takaa ja uskallan suositella, lämpimästi !

Seuramyyntinä eli yhdyshenkilön kautta
tapahtuvasta myynnistä kerho saa 30%
provision jokaisesta tuotteesta.
Yhdyshenkilönä toimii allekirjoittanut, joten
soittoa tai sähköpostia tulemaan jos on
kiinnostusta tai kysyttävää tuotteista! Paperisia

katalogeja on minulla myös saatavana, jos
haluat tarjota esimerkiksi työkavereillesi
mahdollisuuden tukea kerhomme
toimintaa.Tilaaminen on mahdollista ja kätevää
myös suoraan verkkokaupasta, josta myös
löytyy paljon tietoa eri tuotteista. Provisio on
siinä tapauksessa 15% .

Linkki löytyy FB ja nettisivuilta, sivun osoite
on www.ullmax.fi/chesapeakekerho

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta
2016 ! Inka



VUODEN 2014 AKTIIVISIN CHESSIE

Olen nyt reilu pari vuotias chessie tyttö Aida.
Omistajani sanoo, että olen lisäksi jäänmurtaja.
En ymmärrä miten se on mahdollista, koska
olen vain koira. Kaipa se liittyy jotenkin
viralliseen nimeeni Miklaus Arctika. Voitin
vuoden 2014 Aktiivisin chessie palkinnon,
koska menimme omistajani kanssa erilaisiin
kokeisiin ja näyttelyihin. Kävimme myös
erilaisissa koulutuksissa vuoden aikana sekä
harjoittelimme ihan vain omistajani kanssa
kahdestaan. Pisteitä ilmeisesti sai kuitenkin
vain kokeista ja näyttelyistä.

Vuoden ensimmäiseen näyttelyyn menimme
Pöytyälle kesäkuussa. Se oli minun
ensimmäinen näyttelyni ja ilmeisesti myös
omistajani. Siellä oli myös vanhempi chessie,
joka ei hyppinyt ja intoillut kuin minä. Olin
hieman hämilläni ympyrän juoksemisesta
omistajani vieressä. Eihän siinä ole mitään
järkeä! Selvisimme siitä kuitenkin ja ilmeisesti
aika hyvin, koska muutaman viikon päästä
menimme Forssaan näyttelyyn. Elokuussa
kävimme vielä Helsingissä näyttelyssä ja siellä
oli muutamia sisaruksistani. Jos en väärin
muista, siellä olivat veljeni Evo, Forte ja Tino
sekä siskoni Venni ja Hilma. Oli hauska nähdä
sisaruksiani ja toivoisin, että näkisin heitä

useammin.
Koekauden aloitimme myös elokuussa.

Kävimme Kangasalla kokeessa ja vähän sen
jälkeen Eurajoella. Lokakuussa kävimme
Ähtärissä, jossa järjestettiin Chessie
mestaruus, jonka veljeni Forte voitti. Emme
olleet omistajani kanssa aivan valmiita
starttaamaan ALOluokassa, mutta olihan sitä
pakko yrittää taistella mestaruudesta.
Lokakuussa suoritimme vielä BHkokeen
Uudessakaupungissa. Se oli aika tylsää. Pidän
enemmän metsässä juoksemisesta.

Kyllä siinä oli aika paljon ohjelmaa yhdelle
pienelle chessielle. Olin kuitenkin alle vuoden
ikäinen, kun menimme ensimmäiseen
näyttelyyn. Minulla oli kuitenkin aika kivaa ja
minusta on kiva tehdä jotain sen sijaan, että
lepäisin vain laakereillani. Niin omistajani
ainakin sanoo, vaikka en tiedä mitä sellaiset
laakerit ovat. Voikohan niitä syödä?

VUODEN 2015 MEJÄMESTARUUS

Syyskussa 2013 kävin hakemassa
Kangasalalta pienen karvapalleron. Siitä
karvapallerosta on nyt kasvanut vähemmän
pallero chessien poikanen. Aida on nyt pari
vuotias ja olemme kokeilleet muutamia eri
lajeja tämän parin vuoden aikana. Aloitimme
tänä vuonna myös MEJÄ:n harrastamisen.
Kokeilimme ensin lyhyempiä jälkiä, ja kun se
alkoi sujumaan pidensimme jälkiä ja
vaihtelimme maastoa. Haastavinta oli löytää
sopiva vauhti, koska Aidalla on todella suuri

halu jäljestää. Tavoitteena oli osallistuminen
Chessien MEJÄmestaruuteen heinäkuussa
2015 ja sinne sitä lopulta päädyttiinkin.
Mestaruudesta taistelivat myös chessiepojat
Huli, Adi ja Tarmo. Mestaruudessa
starttasimme ensimmäisen kerran MEJÄ:ssä ja
Aidasta kaksi ”ylimääräistä” perässä tulevaa
ihmistä olivat hieman jänniä. Lisäksi yksi
hirvitorni ja kaatunut puu olivat matkalla
hieman pelottavia, mutta niistä selvittiin.
Lopputuloksena oli AVO1 ja 40p. Siitä on hyvä
aloittaa MEJÄura ja jatkaa ensi vuonna uusiin
kokeisiin.
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KAUHEA KAIHI  VAI ONKO?

Koiranpentua hankittaessa otetaan selvää
vanhempien sukutauluista, selvitetään
terveystilastoja ja lähtökohtana toki kaikilla on
terveiden vanhempien jälkeläinen. Vaikka
kaikki tämä toteutuisi saattaa tulla ikäviä
yllätyksiä sekä pennun ostajalle että
kasvattajalle. Pennulla saattaakin olla
synnynnäinen sairaus. Yksi näistä on kaihi.

Itselleni kävi näin. Silmäpeilauksessa
nuorella Chessiuroksellani todettiin kaihi.
Ensimmäiset tunteet olivat epäusko ja järkytys
miten tästä eteenpäin? Alkujärkytyksestä
toivuttuani halusin ottaa asioista selvää.
Huomasin etten osaa vastata ihmisten
kysymyksiin. Onko kaihi niin kauhea miltä
kuulostaa? Tampereella Hakametsän
eläinklinikan ell silmätarkastuseläinlääkäri
Sanna Elfving vastasi kysymyksiini.

MITÄ KAIHILLA TARKOITETAAN?

Kaihi tarkoittaa yksinkertaisesti samentumaa
silmän mykiössä eli linssissä tai sen
kapselissa. Merkitykselliseksi samentuma
katsotaan, kun se on nähtävissä
silmätutkimuksessa jo ilman mikroskooppia, ja
muutos on yhtään kolmiulotteinen.
Vähäisempiä tai normaaliin rakenteeseen
liittyviä muutoksia linssin läpinäkyvyydessä ei
merkitä kataraktaksi. Tällaisia ovat esimerkiksi
kultaisellanoutajalla yleisesti nähtävät ”smoke
ring” muutokset.

ONKO KAIHI AINA MOLEMMISSA
SILMISSÄ?

Kaihi voi ilmetä vain toisessakin silmässä, ja
olla silti perimän aiheuttama.

MITÄ ERILAISIA KAIHITYYPPEJÄ ON?

Kaihisamentumia määritellään ja nimetään
niiden sijainnin, muodon ja esiintymisiän

perusteella. Nämä usein kertovat kaihin
syntymekanismista ja kertovat myös sen
merkityksestä jalostuksessa. Kaihi voi olla
synnynnäistä ja ilmetä jo pikkupennulla, tai
ilmetä vasta myöhemmällä iällä. Ihmisillä
yleinen vanhuuden kaihi ei koiralla sen
lyhyemmän eliniän vuoksi ole tavallista.

ONKO KAIHI PERINNÖLLISTÄ? ONKO
SE YLEISEMPÄÄ JOILLAIN TIETYILLÄ
KOIRARODUILLA?

Kaihia pidetään perinnöllisenä aina, kun sille
ei ole muuta selvästi nähtävissä olevaa syytä.
Muu syy voi olla esimerkiksi tapaturmainen
vamma, tai yleissairaus jonka tiedetään
aiheuttavan kaihia, kuten diabetes.

MILLAINEN ON KAIHIN ENNUSTE?
VOIKO KOIRA SOKEUTUA JO
NUORENA? VOIKO KOIRA PÄRJÄTÄ
SOKEANA?

Kaihi voi samentaa vain osan linssistä, tai
edetä käsittämään koko linssin sisällön.
Etenemistä voi jossain määrin ennustaa kaihin
ulkonäön ja sijainnin perusteella. Aina kaihin
etenemistä ei osata ennustaa, ja on tyydyttävä
seuraamaan tilannetta tarkastuksin. Jos kaihi
etenee, ja kasvaa riittävän suureksi, se haittaa
koiran näkökykyä ja lopulta sokeuttaa.

Perinnöllinen kaihi voi sokeuttaa koiran jo
varsin nuorenakin.

Sopivan temperamentin omaava luottavainen
koira voi toki pärjätä sokeanakin. Tällöin näön
menetystä voidaan helpottaa esimerkiksi
lähiympäristön järjestelyin ja mukautetuin
koulutusmenetelmin.



MILLAISIA HOITOMUOTOJA KAIHISSA ON?
SOPIIKO LEIKKAUSHOITO KAIKILLE?

Kaihiin ei ole olemassa mitään lääkkeellistä
tai ravitsemuksellista hoitoa jolla sitä voitaisi
ennaltaehkäistä tai jo syntynyttä samentumaa
poistaa. Jos kaihi haittaa koiran näkökykyä, se
on useimmiten leikattavissa. Kaihileikkauksen
ennuste näön palauttamiseksi on hyvä, joskin
tapaukset ovat aina yksilöllisiä. Joskus kaihi
päädytään leikkaamaan, vaikka näkökyvyn
palautumisesta ei olisikaan takeita, etenkin jos
etenevä kaihi aiheuttaa silmänsisäisen
hylkimistulehdusreaktion. Koiran
kaihileikkaukseen soveltuvuuden, ja
ennusteen arvioiminen kannattaa antaa tähän
erikoistuneen eläinlääkärin tehtäväksi.
Muuttujia on paljon, ja kokonaisuus ratkaisee.

Onko koiraa tarpeen tutkituttaa, jos sitä ei
aiota käyttää jalostukseen?

Vain jalostukseen käytettävien koirien
tutkimisella ei saada riittävästi tietoa. Tämä
liittyy etenkin silmäsairauksien yleisimpään,
autosomaaliseen resessiiviseen
periytymismalliin. Jalostusvalintojen pohjaksi
tietoa tulee olla käytettävissä laajemmasta kuin
vain pienestä osasta populaatiota.

Samoin tärkeää olisi tutkia myös vanhempia

koiria, ei vain vuotiaita kuten nyt on paljolti
tilanne. Tutkimus vain kerran koiran elämässä
antaa murusen tietoa, mutta valintaan
perustuvassa jalostuksessa oikeasti
terveempään suuntaan edistyäkseen tarvitaan
tietoa myös koiran myöhemmän elämän ajalta.

KUINKA USEIN
SILMÄTARKASTUKSESSA TULISI
KÄYDÄ?

Yleisohje on kerran vuodessa.
Riskitapauksissa, joissa esim lähisukulaisella
on ilmennyt jotain silmäsairautta, ja koiraa
aiotaan käyttää jalostukseen, puolikin vuotta
voi olla pitkä väliaika tarkastuksille.

Monella rodulla silmät tarkastetaan
ensimmäisen kerran jo pikkupentuna ennen
luovutusta synnynnäisten vikojen löytämiseksi.
Yleisimmin koiran ensimmäinen silmätarkastus
tehdään noin vuoden iässä.

Rotujärjestöt saavat itse päättää, millaista
aikataulua vaativat jalostusohjelmiinsa.

Jos koiraa tai sen lähisukulaisia ei lainkaan
aiota käyttää jalostukseen, eikä rodussa ole
seurattavia silmäsairauksia yleisesti, silmät
kannattaa minimissään tarkastaa kahdesti
elämässä, noin vuotiaana ja koiran täytettyä
seitsemän vuotta
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CHESSITREFFIT 2015

Riittävän rohkeuden puuttuessa, mutta
Chessitreffeistä kiinnostuneena, ajoin 2014
kesänä Klaran kanssa päivän ajaksi
haistelemaan Chessitreffien ilmapiiriä.
Positiivisen ilmapiirin kannustamana päätin
rohkeasti osallistua treffeille NiemiKapeen
tilalla 12.elokuuta 2015. Päätöstä ei tarvinnut
katua.

Houkuttelin mukaan Klaran tyttären Vennin ja
Jukka isännän. Lenkkeilemme paljon yhdessä
ja joka kerta keskustelemme koirien
ohjauksesta. Lähdimme siis ajamaan aikaisin
aamulla kolmen tunnin rupeamaa Helsingistä
Teiskoon. Matkalla puhuimme omista
odotuksistamme leiriltä ja leirin kouluttajilta.
Saisimmeko leiriltä vastauksia kysymyksiimme,
vahvistusta ajatuksillemme ja apua koiran
ohjaus ongelmiimme? Uusina Chessien
isäntinä päässä pyöri paljon ajatuksia ja niitä
käytiin läpi koko ajomatkan ajan. Käytännön
leirijärjestelyt pyörivät myös mielessä. Missä
nukutaan? Joudunko lattialle? 52vuotta
mittarissa ja selkä ei lattialla nukkumisesta
oikein tykkäisi, mutta en kyllä kehtaa
valittaakaan. Nukutaanko Vennin ja Jukan
kanssa samassa kämpässä. Missä koirat
nukkuvat kun häkkiä meillä ei ole. Onko
minuuttiaikataulu? Pitäisiköhän ostaa saunalle
makkaraa ja olutta jne jne.

Saavuimme ajoissa perille ja saimmekin
todeta että meillä on yhteinen siisti kämppä
kahdestaan jaettavana. Auto saatiin suoraan
oven eteen. Muutaman askeleen päässä on
veski, sauna ja ruokailutupa. Loistavaa!
Käytännön huolet on selvitetty, paitsi
saunamakkarat.

Viimeistenkin saavuttua jaettiin porukat
kahteen ryhmään, aloittelijoihin ja
edistyneempiin. Aloittelijoita ohjaisi Woivalinin
Anne ja edistyneempiä ohjaisi Tuomisen Jyry.
Ryhmiin kyseltiin vapaaehtoisia ja minä en

tiennyt milloin pitäisi käsi nostaa. Anne päätti
puolestamme ja laittoi meidät edistyneempien
ryhmään. Mikäli emme pärjäisi, niin
vaihtaisimme ryhmää. Mielessäni ajattelin, että
maitojuna kutsuu…

Lähdimme siis Jyryn mukaan. Meitä oli
ryhmässä 67 oppilasta ja muutama
kuunteluoppilas mm. Klaran systeri. Olipa
mukava nähdä ensi kertaa. Sää oli mukava
pilvipoutainen ja hieman viileä. Teimme
vuorotellen harjoitteita ja pian huomasin, että
saatamme pysyä ryhmässä koko päivän.
Ilmapiiri ryhmässä oli hyvin positiivinen ja
keskusteleva. Pidin keskustelusta erityisen
paljon, koska nyt oli ainutkertainen
mahdollisuus saada vastauksia niihin
kysymyksiin, joita olemme Jukan kanssa
yhdessä pähkäilleet pitkän aikaan. Pidin silmät
ja korvat visusti auki ja pyrin oppimaan kaiken
mahdollisen muiden tekemisistä, kuin tietysti
myös omista tekemisistäni.

Hienon treenipäivän jälkeen ehdimme Jukan
kanssa nippa nappa hakea paikallisesta
Salesta saunamakkarat ennen vuosikokouksen
alkua. Homma hanskassa. Kokous sujui
rauhallisesti asioista keskustellen ja mielipiteitä
vaihtaen. Sääntömääräiset asiat käytiin läpi ja
päätöksiä tehtiin. Kokouksen jälkeen
pääsimme saunaan. Tätä olimme odottaneet.
Savusauna, jonka yhteydessä oli
ruokailutupamme, on NiemiKapeen isännän
itse rakentama. Hirret ovat satoja vuosia
vanhoja ja ne on saatu omasta metsästä 2000
luvun alun myrskyissä kaatuneista Hongista.
Saunaan mahtui koko porukka kerralla. Löylyt
olivat erinomaiset ja järvivesi tuntui näin
mereen tottuneesta lämpöiseltä ja pehmeältä.
Saunassa, kuin myöhemmin illallisellakin
jutustelu soljui monella taholla aina koirista
yhteisiin tuttaviin. Mukavinta oli tutustua uusiin
tuttavuuksiin eri puolilta Suomea aina Saksaa
myöden. Olihan mukanamme Chessi
Saksastakin suomalaisen emäntänsä kanssa.



VUODEN AKTIIVISIN CHESSIE

KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

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

Hallitus on tarkistamassa pisteytystä, uuden pisteytykset tulevat kerhon nettisivuille

ennen anomisajan umpeutumista

Seuraavana päivänä aurinko lämmitti koko
päivän, niin että Tpaidassa pärjättiin hyvin.
Treenit jatkuivat ja sama vuorovaikutteinen
opetus piti harjoitteet mielenkiintoisina.

Nämä kaksi päivää olivat minulle erittäin
antoisat. Sain vastaukset etukäteen mietittyihin
kysymyksiin, jotka ovat taasen poikineet lisää
kysymyksiä. Huomasin, ettei ole vain yhtä
totuutta. Se mikä käy koulutuksessa toiselle
koiralle, ei välttämättä sovi toiselle. On otettava
huomioon yksilö. Sama pätee minuun ihmisenä
ja ohjaajana. On ymmärrettävä itseänsä, jotta
voi soveltaa koiran ohjauksen oppeja oman

luonteen mukaisesti. Loppujen lopuksi minähän
siellä opissa olin, eikä Klara.

Lopuksi voisin todeta, että leirin positiivinen
ilmapiiri ja talkoohenki oli silmiin pistävää.
Mikäli päätöspäivänä sunnuntaina olisi pidetty
äänestys leirin pituudesta, olisin varmasti
äänestänyt pidemmän leirin puolesta. Niin
mukavaa oli. Suosittelen kaikille
Chessiohjaajille koirineen.

Tuomo Ahokanto, Klaran ohjaaja.
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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: Juha Tenhunen

VALIOPALKINTO

ChesapeakekerhoChesapeakeklubben 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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LUONNETESTI 21.22.5.2016
Paikka selviää myöhemmin

CHESSIEN MEJÄMESTARUUS
4.8.2016. AVO VOI Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet. Lisätiedot Chessie1/2015

+++++

CHESSIETREFFIT 2016
3.7.8.2016 Teisko

Kouluttajana Birgitte Jørgensen (kennel Cheslabben). Vuosikokous treffien yhteydessä.

+++++
CHESSIEN NOMEMESTARUUS 2016

ECONOMY




