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PUHEENJOHTAJAN PALSTA....
Teksi&kuva: Inka Virtanen

TERVEHDYS CHESSIVÄKI !

Eletään syksyn pimeintä aikaa, mutta

ajatukset koiratouhujen osalta karkaavat jo

ensi vuoteen.. Parhaiten näette tulevat

tapahtumat yhdistyksen sivuilla olevaa

kalenteria selaamalla !

Taitaapa olla se ensimmäinen kerta, kun

mihinkään jäsen tai muuhunkaan lehteen

raavin sanoja ja ajatuksia paperille

kasaan...aina tähän saakka olen onnistunut

kieltäytymään kauniisti :)

Mutta tapana on ollut että lehden

ilmestyessä siinä on myös puheenjohtajan

tervehdys, joten tässä sitä sitten ollaan

tietokoneen ääressä. Nöyrä kiitos

luottamuksesta, koitan olla luottamuksenne

arvoinen ja toimia sekä rotumme että

jäsenistömme eduksi.

Ehkäpä voisin esittäytyä muutamalla sanalla

heille, joiden kanssa emme ole yhteen

osuneet.. Eli olen Virtasen Inka Tampereen

Teiskosta, hieman alle nelikymppinen chessi

intoilija :) Talouteen kuuluu tällä hetkellä vain

yksi koiruus, kohta 11kuinen chessineiti Hulda.

Ensimmäinen noutaja minulle tuli 1994, flätti

Mona. Monan kuoltua 2003 seuraajaksi tuli

samanrotuinen Fani. Vuonna 2005 oli

ensimmäisen chessin vuoro ja sillä tiellä

vahvasti ollaan Huldan ollessa rotunsa neljäs

edustaja.

Omaa sydäntä lähinnä on metsästys eri

muodoissaan, merilinnustuksesta

pienpetopyyntiin, vahinkolinnustuksesta

haavakkojäljelle. Kainuun korpien

kanalintujahdeista lähimmälle kaatopaikalle :)

Ja kaikki siltä väliltä.. Chessi on

harrastuskoirana parhaimmillaan aikamoinen

moniosaaja, niin metsällä kuin muissakin

harrastusmuodoissa joten ei kannata olla

kaavoihin kangistunut ohjaajana vaan

enemmänkin pyrkiä löytämään ne teitä

molempia motivoivat ja palkitsevat aktiviteetit,

vaikkei se olisikaan juuri sitä mitä olit ennalta

suunnitellut. Chessi saattaa olla haastava koira

kouluttaa, se haastaa ohjaajansa etsimään

uusia ratkaisuita koska välttämättä ne

"valtaväestön patenttiratkaisut" eivät

kertakaikkiaan tuota toivottua tulosta. Onnea

matkalle, sitä tarvitaan.. Mutta kun päästään

asioissa eteenpäin, on ohjaajakin kehittynyt

ison askeleen eteenpäin ja
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onnistuminen tuntuu sitäkin paremmalta! Itse

jo vuosia sitten sanoin että opin kahden

ensimmäisen "chessivuoteni" aikana enemmän

kuin flättivuosina yhteensä, ja siitä se opintie

vasta alkoi..

Chessi on haastava rotuna, mutta myös

rotukerhomme tehtävä on haasteellinen. Me

ihmiset koirinemme olemme ripoteltuina pitkin

poikin suurta Suomen valtakuntaa, joten

tapahtumien järjestelyissä on siksikin omat,

erityiset haasteensa. Yhdistyksen ja sen myötä

aktiivijäsenten määrä on hyvin rajallinen, joten

enemmän kuin mielellämme näkisimme teitä

uusia kasvoja aina tilaisuuden tullen!

Osallistumalla oppii ja aina tuoreet käsiparit

ovat erittäin tervetulleita avustamaan, siten

voimme turvata kerhon toiminnan myös

jatkossa. Toiveita esimerkiksi koulutusten ym.

osalta saa ja pitääkin esittää, esimerkiksi

Facebookissa kerhon sivusto on siihen oiva

paikka tai halutessa toki myös sähköpostitse.

Rodun piiristä löytyy harrastajia lähes kaikista

nykyisistä harrastusmuodoista

metsästyksen/metsästyskoeharrastuksen

lisäksi ja pyrimme tarjoamaan

mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoja.

Harras toiveeni on pyrkiä löytämään tapoja

kutoa tämä maantieteellisestikin hajallaan

oleva porukka yhteen, jotta siitä syntyisi

entistäkin vahvempi. Parhaimmillaan tämän

rodun ympärillä touhuavat ihmiset olivat minulle

kuin toinen perhe.

Rauhallista Joulun odotusta teille kaikille,

Inka

LEHDENTOIMITUKSEN TERVEHDYS
Kädessäsi on uunituore lehti pitkästä aikaa. Lehti on jäänyt ilmestymättä pariin

otteeseen varsin surkuhupaisien sattumuksien takia. Pahoitteluni siitä. Toivottavasti

tälläistä ei enää pääse tapahtumaan tulevaisuudessa.

Kiitoksia kaikille kirjoittajille ja materiaalin lähettäjille, teitä todella tarvitaan.

Toimitus ottaa ilolla vastaan juttuja, kuvia tai edes ehdotuksia juttujen aiheesta

sekä parannusehdotuksia. Ja osoitehan tälläiselle postille on

chessilehti@gmail.com
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HALLITUKSEN JÄSEN ESITTÄYTYY
Teksti ja kuvat: Tom Jalas

Nimeni on Tom Jalas, jo nelikymppinen

Chessinomistaja. Kirjoittaminen ei ole mun

vahvimpia puolia, mutta pakko se on koittaa

Jonkulainen esittely vääntää kun käsketään ;)

Me asustellaan Korppoossa, Turun saaristossa

Chessiuros Adi:n kanssa. Adi on kohta 5

vuotias vähän turhankin energinen ja innokas

koiruus, useampi noutajaihminen on jo ehtinyt

kadehtimaan Adissa piilevää ylisuurta

”moottoria”, mutta luulen kyllä että vähempikin

olisi mulle riittänyt..

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on riittänyt,

milloin hirvi on potkinut hampaat kurkkuun ja

milloin taas polvesta ristisiteet katkeilleet, josko

se jo kohta alkaisi rauhoittumaan.

Hain Adin Norjasta lokakuussa 2010,

ensimmäinen vuosi meni vähän ihmetellessä,

mutta sen jälkeen on koitettu vähän treenata ja

harrastaa. Pääasiassa ollaan noutohommia

yritetty opetella ja vähän mejäjälkiä siinä

sivussa, mutta meillä on molemmilla vielä

paljon oppimista..

koeura ei oikein ole vielä päässyt alkuun, pari

yritystä löytyy, ja kahdesti on käyty jopa

näyttelyssäkin mutta se ei kyllä ole meidän

heiniä..

Jonkin verran ollaan yritetty osallistua erilaisiin

tapahtumiin, leireihin ja koulutuksiin,

Chessikerhon, Auran nuuskujen ja SNJ:n.

Siinä kai tärkeimmät, meitä näkee livenä

ainakin Chessikerhon aktiviteeteissa, ja vähän

missä milloinkin:)

T: Tom & Adi
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HALLITUKSEN JÄSEN ESITTÄYTYY
Teksti ja kuva: Johanna Suomela

Johanna Suomela

”Talo ilman pihanurmikolla makoilevaa

noutajaa on niinkuin pilvinen päivä, ja sen

perheenpöydän päässä asuu ikävyys kuin

riutuva syksyilta”. (Aleksis Kiven ajatelma

aavistuksen muokattuna)

Sain oman lottovoittoni syntyessäni

eläinrakkaaseen perheeseen. Vaikka

lapsuuskodissani on aina ollut metsästyskoiria,

sain jo varhain tuntuman siihen kuinka lämmin

voi vain koira olla sängyn jalkopäässä kylmänä

talviiltana. Suomenajokoiran jälkeen

perheemme siirtyi noutajakantaan 80luvun

alussa, kun ensimmäinen musta labradorimme

lensi Ruotsista tätini kassissa. Kultaisen

noutajankin sain oppia tuntemaan, siskoni

elämänmuutoksen tuoksinassa meille

aikuisena muuttanut kultainen Edu hyvästeli

meidät vasta viittätoista hipoessaan. Hyviä

perinteitä on aina jatkettava, niin tätäkin.

Nyt oman sänkyni jalkopäätä lämmittävät

kymmenvuotias, Heathrow´lta kassissa

lennätetty Arnac Bay –koira Veeti, rotumme

ensimmäinen jäljestysvalio Suomessa, ja

kolmevuotias kotimainen Batzi´s –koira Ronja.

Veeti on mejäuransa ohella ollut Lapin

kanalinnustuksen konkari, ja jäähdyttelee nyt

eläkeiän saavutettuaan. Ronja on saanut

kasvaa rauhassa, mitä nyt välillä valjastettu

vetovaljaisiin ja on yhdessä laitettu

lenkkipoluilla jalalla ja tassulla koreasti.

Solakan ja gepardimaisen nartun

narunjatkeena on ollut hetkiä jolloin

lenkkitossut eivät ole juuri maata koskettaneet

ja Sports Trackeriin on tallentunut huikeita

myötätuulisuorituksia.

Perheeseeni kuuluvat innokas

metsästäjäpuoliso Mika ja teiniikäinen

poikamme Sisu. Asumme Suomen

pienimmässä kunnassa joka on Suomen

toiseksi tiheimmin asuttu Helsingin jälkeen.

Keskellä Espoota Kauniaisissa koiran

yhteiskuntakelpoisuus korostuu, kun

Kasavuoren umpimetsässäkin saattaa

suunnistaja yllättäen jolkotella vastaan

kuusennäreen takaa  tai maastopyörä

suhahtaa varoittamatta takaa ohi.
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CHESSIETREFFIT 2014
Teksti: Tommy Arfman

Sain mahdollisuuden tutustua
chesapeakelahdennoutajien
koulutustapahtumaan kesällä 2014
Tammelassa. Kouluttajana toimi Jyry
Tuominen. Lupasin kerhon tuoreelle
puheenjohtajalle kirjoittaa muutaman rivin
omista havainnoistani ja mietteistäni
tapahtuman tiimoilta. En omaa pitkää
kokemusta kyseisen rodun käytöstä, saati
sitten omistanut sellaista. Noutajien käytöstä
nimenomaan erilaisissa metsästysmuodoissa
kokemusta on vuosien mittaan kuitenkin jonkin
verran kertynyt. Itse mielelläni ajattelen koirien
kuin koirien rakentuvan samankaltaisista
ainesosista ja rodusta riippumatta
toimintakaava on pitkälti sama. Joillakin
roduilla saattaa olla hiukan joitain
ominaispiirteitä, mutta ne eivät vaikuta koirien
käsittelyyn juurikaan.

Käsitykseni chesseistä perustuu pitkälti
kuulopuheisiin ja joihinkin luettuihin
artikkeleihin. Lisäksi olen joitakin
metsästysreissuja tehnyt rodun koirien kanssa
ja myös elänyt hiukan "siviilielämää" rodun
parissa. Yleinen käsitys on ymmärtääkseni
rodusta sellainen, että se on vaativa,
kovapäinen ja tietyllä tapaa oman tiensä
kulkija. Sen mitä itse olen nähnyt, olen voinut
todeta niiden olevan aika tavallisia koiria,
kovapäisiä tosin. Ja se ei mielestäni ole
negatiivinen seikka. Eräässä konfliktissa olen
mukana ollut, jossa pari chessiä yritti ottaa
hengen toisiltaan ja siinä sivussa sai ohjaajakin
siipeensä. En anna tapahtuman kuitenkaan
leimata mielessäni rotua, tällaista sattuu ja
tapahtuu lähes kaikkien rotujen parissa joiden
kanssa metsästetään ja joilla on luonnetta.
Olen myös saanut rodusta sen kuvan, että ne
ovat kovin saalisviettisiä, eli kuumenevat
helposti. Tämä on seikka joka on huomioitava
koulutuksessa. Niiden vähien kokemusteni
myötä olen saanut rodusta myös kuvan hyvänä

vesityöskentelijänä, joka selviää tehtävistä
myös vaativissa olosuhteissa. Tämä on tietysti
hyvä asia. Olen siinä käsityksessä, että rotu on
kestävä ja rohkea työntekijä ja ymmärtääkseni
se on myös jalostettu toimimaan vaativissa
olosuhteissa alkuperämaassaan. Tämä
asettaa kovia haasteita koirien omistajille,
varsinkin jos tavoitteena on nome kokeissa
menestyminen. Mutta tämä ei koske vain tätä
rotua, tämä lainalaisuus on olemassa kaikilla
noutajaroduilla. Uskon jollain tapaa chessin
"säästyneen" kovan kilpailun mukana tuomalta
luonteen pehmentämisen jalostukselta.

Sain Tammelasta vähän sitä mitä hainkin, tai
uskoin näkeväni. Rotu esitti päätyypiltään sitä
kuvaa, joka minulla siitä olikin. Vahvaluonteisia
koiria, jotka olivat aika vahvassa asemassa
ohjaajiinsa nähden. Toisin sanoen koirat eivät
juurikaan olleet hallinnassa. Työintoa niillä
tuntui olevan ja kovuutta luonteessa. Näkyi
siellä myös yllättävän pehmeääkin
koiratyyppiä. En lue itseäni miksikään
koirankouluttajaksi, enkä rupea sen suuremmin
rodun harrastajia neuvomaan, miten toimia
koiriensa kanssa. Muutaman ajatuksen sanon
kuitenkin ja käyttäköön kuka tahtoo ja muut
heittäköön romukoppaan. Oman näkemykseni
mukaan vahvaluontoinen koira vaatii hyvin
vahvaa ja määrätietoista johtajaa aivan
pentulaatikosta lähtien. Jos aikoo tällaisesta
koirasta tehdä toimivan pelin myös kokeissa,
sitä ei tule kohdella minään perheen lellikkinä
tai "seurakoirana". Pyytäisin chessin omistajia
miettimään miltä he näyttävät koiriensa
silmissä, ei vain koulutuksissa vaan
yleensäkin. Muistakaa, että nämä koirat
tarkkailevat ja arvioivat teitä koko ajan. Ja
miettikää aivan kaikkia pieniä seikkoja, miltä
esimerkiksi komennot ja käskyt kuulostavat.
Esimerkiksi otan käskyn "tule" ja "tänne".
Toinen on pyyntö ja toinen käsky.
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Vahvan ohjaajan olemus rakentuu
ennenkaikkea koiran viettien ja ominaisuuksien
ymmärtämisestä, mutta myös kaikki pienet
seikat vaikuttavat siihen. Myös koirien
käsittelyssä on käytettävä otteita, jotka koirat
ottavat tosissaan. Tästä saatiin Jyryn
koulutuksessa hyviä esimerkkejä.

En epäile hetkeäkään, etteikö chessistä olisi
hyväksi ja monipuoliseksi metsästyskoiraksi.
Rodun parista varmasti löytyy kelpo
materiaalia. Ongelma näin pienellä rodulla on
sen esiintyminen hajallaan ympäri maailmaa ja

jalostuskoiria on haettava hyvinkin kaukaa ja
taloudellista kannattavuutta ei varmaan
kasvattajien kannata edes toivoa. Itse toivoisin
näkeväni meillä enemmän kyseisen rodun
kaltaisia vahvoja työkoiria ja uskon myös
siihen, että kun oikea koiramateriaali kohtaa
oikeantyyppisiä ohjaajia, myös chessejä tulee
näkymään nome kokeiden korkeimmissa
luokissa. Ja myös saaden hyviä palkintoja.

Tommy Arfman

Kuva: Päivi RosendahlTerho
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KOULUTTAJANA
CHESSIETREFFEILLÄ

Teksti: Jyry Tuominen kuva: Päivi RosendahlTerho
Jaa, että juttu Chessien tasosta

Chessietreffeillä viime kesänä. On tuosta jo
aikaa kulunut, mutta jotain on jäänyt mieleen.
Minä tulin paikalle valmiin suunnitelman
kanssa kuinka kahden päivän koulutus
vietäisiin läpi. Jo ensi minuuteilla heitin
mielessäni tuon suunnitelman romukoppaan,
kun näin, että ei sitä paikalla olleiden koirien
kanssa voi mitenkään toteuttaa. Treffien
päätyttyä oltiin ehkä lähellä sitä tasoa jolta
luulin aloittavani lauantai aamuna. Olin
kieltämättä hiukan pettynyt nähdessäni koiria,
jotka olivat vieneet ohjaajiansa kuin
kuoriämpäriä jo yli vuoden ajan.

Kuinka tuohon tilanteeseen sitten oltiin
ajauduttu. Minä en ole noiden koirien
jokapäiväistä elämää päässyt seuraamaan,
mutta voin arvailla. Kaikkeen niiden ei
toivottuun käyttäytymiseen oltiin puututtu
tavoilla, joita nuo koirat joko eivät ole pitäneet
minään, tai sitten eivät olleet edes
ymmärtäneet mitä niiltä oli haluttu. Ja
tuollaisella toiminnalla Labradorista ja
Kultaisesta tulee kiusankappaleita ja
Chessiestä sietämätön. Johtajuutta sivuttiin
keskusteluissa treffien aikana ja muistaakseni
korostin kumppanuutta ja luottamusta
enemmän, kuin keinotekoisin kikoin ja konstein
haettua johtajaasemaa, mikä ei kuitenkaan
sulje pois oikeanlaista hierarkiaa Chessien ja
sen ohjaajan muodostamasta tiimistä.

Suurin hankaluus, mikä ilmeni treffeillä
tapaamissani koirissa, oli luvattoman heikko
koiran hallinta kaikissa tilanteissa. Jopa silloin,
kun ne olivat taluttimessa. Toivottavasti paikalla
olleet muistavat vielä antamani neuvot. Jos
koira ei tottele pikkupiirteisesti ohjaajan
tuntumassa, ei sille voi opettaa mitään sen
tulevaan työhön liittyvää asiaa, harjoittelusta
nyt puhumattakaan. Siis kaikki panostus
hyvään hallintaan ja sitä kautta käyttöön
saatuun ”katkaisijaan”, jolla riekkuva koira
saadaan tarvittaessa kuulolle ja rauhalliseksi.

Kaikessa tuoksinassa ei kuitenkaan pidä
unohtaa tasapainoilua työstään innostuneen
koiran ja helposti hallittavan koiran välillä.
Vaakakuppien tulee olla tasapainossa. Näiltä
koirilta ei saa viedä missään tapauksessa intoa
työskentelyyn, eikä missään tapauksessa
itseluottamusta. Olen nähnyt koiria, jotka
osittain ehkä perimänsä vaikutuksesta, mutta
myös koulutuksen seurauksena, ovat apaattisia
tai ainakin välinpitämättömiä tilanteessa, jossa
koiran tulisi olla täydessä vireessä ja seurata
mitä tapahtuu. Itse en ole tuota koskaan
hyväksynyt. Ei riittävän vietikäs noutaja pysty
yhden passipäivän aikana polttamaan itseään
loppuun, ja jos näin käy, on jotain pielessä. Siis
pitäkää viretasoa yllä, älkää tylsistyttäkö
koiraanne. Harjoitelkaa innostavasti ja
monipuolisesti, älkää junnatko puuduttavasti.
Ja muistakaa aina harjoituksessa tai
opetustilanteessa mitä olette tekemässä.
Tarkoitan tällä sitä, että keskitytään vain
johonkin tiettyyn asiaan, ja jos muilla osa
alueilla ilmenee puutteita, ne korjataan muussa
yhteydessä.

Naamani ei ole näköjään vielä loppuun
kulunut Chessiharrastajien mielestä, koska sain
kutsun ensivuoden treffeillekin. Joten
koulutustarkastus on edessänne :)
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BHKOE JA SIIHEN
VALMISTAUTUMINEN

Teksti ja kuvat: Elina Koskinen
Ennen varsinaista aihetta minun tarvitsee

ehkä kertoa meistä jotain. Olen lähes
kolmekymppinen nainen ja koirani on vuoden
ja kolmen kuukauden ikäinen
chesapeakelahdennoutaja. Koira on nimeltään
Aida ja sen on minun ensimmäinen koirani. En
ehkä ole valinnut sitä helpointa rotua, jolla
aloittaa koiraharrastaminen, mutta en vaihtaisi
sitä mistään hinnasta. Olemme kokeilleet tänä
vuonna hieman eri lajeja mm. NOMEa, VEPEä
ja MEJÄä. Suoritimme taipumuskokeen kesällä
ja syksyksi piti keksiä tekemistä.

Ajatus BHkokeeseen osallistumisesta tuli
BHkurssin kautta, joka järjestettiin Vakka
Suomen Kennelkerhossa. VakkaSuomen
Kennelkerho on meidän lähin paikallinen
koirayhdistyksemme. Kennelkerhoa
pyöritetään suhteellisen pienellä
henkilömäärällä, kuten meidänkin kerhoamme.
Tästä johtuen Kennelkerholla ei ole paljon
tarjottavia lajivaihtoehtoja. Ainoa varsinainen
kurssi, joka oli syksyksi tarjolla, oli BHkurssi.
Kävin vähän tutustumassa aiheeseen netissä
ennen ilmoittautumista, mutta en kovinkaan
paljon. Mitään sen enempää ajattelematta
ilmoitin meidät kurssille. Ajattelin, että on jotain
säännöllistä tekemistä syksylle ja
perustottelevaisuutta on aina hyvä kerrata. PK
on aina kiinnostanut minua vähän ja kurssi
tuntui hyvältä tavalta alkaa tutustua aiheeseen
tarkemmin.

Kurssi alkoi syyskuun alussa ja päättyi
lokakuun puolivälissä. Siellä oli neljä muuta
koirakkoa. Kurssimme kokoontui kuusi kertaa,
jonka jälkeen oli koe. Viisi kertaa harjoittelimme
seuraamiskaaviota sekä siihen liittyviä asioita
ja yhdellä kerralla kävimme läpi
kaupunkiosuudessa tapahtuvat asiat. Kolme
muista koirista oli saksanpaimenkoiria, yksi oli
bokseri ja sitten viidentenä olimme me.
Ensimmäisellä kurssikerralla kaikkien piti

näyttää mitä he osaavat ja kävi ilmi, että muut
koirakot olivat harrastaneet enemmänkin joko
TOKOa tai PKtottista aiemmin. Meillä ei ollut
kokemusta kummastakaan. Me olimme
osallistuneet muutamalle pentu ja
arkitottelevaisuuskurssille ja sitten tietysti
harjoiteltu kotona perustottelevaisuutta. Oli siis
sellainen olo, että taas mennään perse edellä
puuhun eikä tästä tule mitään. Olin siis valmis
heittämään pyyhkeen kehään heti
ensimmäisen kurssikerran jälkeen.

Ehkä jääräpäisestä luonteestani johtuen
päätin kuitenkin mennä seuraavallakin kerralla
hakkaamaan päätäni seinään tai koiran kanssa
yhteen. Kun vaadittavia osioita laitettiin
pienempiin ja paremmin omaksuttavampiin
osioihin, alkoi meilläkin jo vähän sujua.
Osallistuimme jokaiseen kurssikertaan ja
opimme paljon uutta. Jokaisen kerran jälkeen
saimme kotiläksyjä (minä ehkä enemmän kuin
koira)ja harjoittelimme niitä kotona ahkerasti.
Kokeeseen osallistumisesta en tosin ollut
varma vielä siinä kohtaa. Toiseksi viimeisellä
kerralla suoritimme kaavion
kokonaisuudessaan hihnan kanssa sekä ilman
ja se sujui tasoomme nähden todella hyvin.
Olin itsekin erittäin yllättynyt. Ajattelin, että
meillähän on onnistumisen mahdollisuus ja
ilmoitin meidät myös kokeeseen. Viimeisellä
kurssikerralla mikään ei tuntunut onnistuvan ja
palasin mietteissäni ensimmäisen kurssikerran
jälkeisiin ajatuksiin.
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Koepäivän koittaessa tunteet risteilivät
laidasta laitaan. Jännitin varmaan enemmän
kuin koskaan ennen koetta tai ainakin siltä se
tuntui. Muuta sanoivat, että näytin rauhalliselta,
mutta olin kaikkea muuta. Kokeeseen osallistui
muiden kurssilaisten lisäksi myös yksi
newfoundlandinkoira, yksi bordercollie ja yksi
tanskandoggi. Olin toisena suorittavassa
parissa ja onneksi sain parikseni yhden
kurssilaiseni, joka käyttää luoksetulo käskynä
ruotsinkielistä sanaa. Meille paikallaan olo on
ollut vaikeaa, kun joku muu kutsuu luokseen
oman koiransa. Lisäksi pääsimme
ensimmäisenä suorittavaan rooliin paristamme
ja parimme joutui paikallaan oloon. Koira
varmasti vaistosi jännitykseni ja jälkeenpäin
ajatellen käyttäydyinkin hyvin epänormaalisti.
Koesuorituksemme ei todellakaan ollut sieltä
parhaimmasta päästä, mutta onneksi BH

kokeessa arvostellaan vain hyväksytty/hylätty
arvosanoilla. Kaikesta huolimatta pääsimme
kokeen läpi ja koe ja kilpailukirjassamme lukee
nyt PAKK Hyväksytty, koulutustunnus BH.

Ennen varsinaista koetta tuomari testaa
koirien luoksepäästävyyden, tarkistaa nartuilta
juoksun myös tunnistusmerkinnän
tarkastaminen on osa koetta. Varsinaiseen BH
kokeeseen kuuluu tottelevaisuus osio, joka
suoritetaan tasaisella alueella esimerkiksi
jossain kentällä. Tottelevaisuusosiossa
suoritetaan seuraamiskaavio sekä siihen
kuuluvat eri liikkeet hihnassa sekä ilman. Jos
läpäisee tämän osuuden, suoritetaan vielä
kaupunkiosuus, jossa testataan koiran
suhtautuminen liikenteeseen ja ihmisiin.
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CHESSIEMEJÄMESTARUUS 2014
Teksti: Mari Myllynen kuva: Tuija Hyvärinen

Chessien perinteinen MEJÄmestaruuskoe
järjestettiin tänä vuonna Mikkelin Haukivuorella
8.6.2014. Kokeeseen osallistui tällä kertaa
ainoastaan kaksi chessiä, Batzi's Wice Friend
"Elva" ohjaajanaan Emma Woivalin ja FI JVA
Batzi's Rocket Chase "Huli" ohjaajanaan Mari
Myllynen. Molemmat koirakot kisasivat voittaja
luokassa.Koirat arvosteli ylituomari Markku
Hassinen. Kokeen toisena tuomarina toimi
Tuula Svan. Mestaruuden tänä vuonna uusi
Batzi's Rocket Chase tuloksella VOI2/34p.

tulokset
VOI
lbn Hulvaton Kiara VOI1/45p ( TS)
pkmn WoodNymph Triumph VOI1/45p ( MH )
cpu Batzi's Rocket Chase VOI2/34p ( MH )
nsn Tollerbay La Strada By Quinn VOI2/31p (

MH )
cpn Batzi's Wice Friend VOI3/27p ( MH )
itn Quiet Riot Boomtown Rat VOI0p ( MH )
AVO
jru Aaaron AVO1/48p ( TS )
skn Batzi's Fade To Black AVO1/47p ( TS )
lbn Raipelin Tia AVO1/46p ( TS )
lru Foogel Vivaldo Ventoso AVO1/45p ( TS )

Ensi vuonna ChessieMEJÄmestaruus järjestetään valmiinjäljen kokeena chessietreffien
yhteydessä 31.8.2015. Nähdään siellä!
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CHESSIENOMEMESTARI VUONNA
2014: MIKLAUS VOIMA
Teksti: Päivi RosendahlTerho Kuvat: Maria

Kekkonen

Syyskuun puolivälissä 2013 meille muutti
pieni deadgrasspoika, Forte. Olin
onnellisessa, jopa etuoikeutetussa asemassa
päästessäni alusta alkaen seuraamaan
pentulaatikon reunalla kymmenen pienen
chessin kasvua. Taisi olla rakkautta ensi
silmäyksellä, kun sanoin Annelle, että kyllä se
on tuo paksu blondi. Taisin jo salaa
puhutellakin Forteksi. Forte oli kyllä minulle
täydellinen pentu, sekä ulkomuodon, että
luonteen puolesta. Kulki nimellä ’Happy
Labrador’. Luonne on säilynyt avoimen
sosiaalisena, Forte on mielellään kaikkien
kaveri ja lepyttelee kotioloissa vanhempia

koiria.
Nomeilua aloitimme hiljalleen, vaikka intoa

olisi riittänyt ohjaajalla enemmänkin. Forte teki
alusta alkaen mielellään töitä, eikä siinä sitten
kauheasti jarruteltu… Taipumuskoe oli alkuun
pieni tavoite tälle vuodelle. No, kun koira osasi,
pakko oli lähteä kokeilemaan. Edellisellä
viikolla Vennisisko opetti uimaan menoa ja
hankalista paikoista nousua. Hyvin kaikki
opittiin ja taipparit saatiin hienosti läpi
toukokuussa, Forten ollessa 10kk.

Muutama viikko myöhemmin olimme
kenneltreffien koulutuksessa. Kun kysyttiin
kauden tavoitteita, sanoin että
chessimestaruus, tarkoittaen starttaamista.
Siinä sitten naureskelin, ettei ehkä kuitenkaan..

Ennen mestaruutta napattiin kuitenkin
välietappi, Pirkan oma koe Hämeenkyrössä
elokuun lopussa. Forte teki valtavan hienoa
työtä, ohjaajasta huolimatta. Haun hyytyminen
pudotti jäljeltä, tuloksena alo2. Kyllä olin
onnellinen!

Treeni jatkui vielä ja 45.10 kohti Ähtärin
Torakkaa. Chessikerholla oli kaksipäiväinen
koe, lauantaina alokasluokka ja sunnuntaina
puolikkaina avoin ja voittaja. Alokasluokan
lauantai oli hieno lämmin päivä. Jännitystä
ilmassa, mutta kuitenkin hallitusti, kauden
tavoitteet oli jo saavutettuna. Koe alkoi
ykkösmarkkeerauksella. Sen Forte suoritti
ongelmitta, vauhdilla. Hakuruudusta tuli
ongelmitta tarvittavat riistat, jonka jälkeen
rantaan vesityöskentelyyn.
Kakkosmarkkeeraus ja vesiohjaus menivät niin
hyvin, että alkoi olla luottavainen mieli. Vielä
loput hausta ja jäljellä oltiin! Lopun jo
tiedämmekin. Yksi kauneimpia näkyjä on
metsästä palaava koira kani suussa. Fortesta
tuli vuoden 2014 Chessimestari! Harjoitukset
jatkuvat ja luottavaisin mielin lähdemme ensi
vuonna avoimeen luokkaan.

Päivi ja Forte
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KUVIA CHESSIENOMEMESTARUUDESTA 4.10.2014

Mestari Forte

Aida

Tom&Adi

Mari&Huli
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tulokset ( vain mestaruuteen osallistuneet )
ALO

Aamupäivä

6. chu Adi "Adi", FI10326/11, s. 1.8.2010 ALO 0
( i: Aquamandas Knightflight, e: Holckenhus Globetrotting Gipsy )
kasv. Odd Helge Johnsen, Birtavarre, Norja
om.&ohj. Tom Jalas, Korppoo

7. chu Miklaus Voima "Forte", FI46003/13, s. 29.7.2013 ALO 1 NOMEMESTARI
( i: Pond Hollow Doublecoat Icebreaker, e: Batzi.s Fain of Arwen )
kasv. Anne Woivalin, Ruutana
om.&ohj. Päivi RosendahlTerho, Ruutana

Iltapäivä

10. chn Miklaus Arctika "Aida", FI46010/13, s. 29.7.2013 ALO 0
( i: Pond Hollow Doublecoat Icebreaker, e: Batzi's Fain Of Arwen )
kasv. Anne Woivalin, Ruutana
om.&ohj. Elina Koskinen, Pyhäranta

11. chu Batzi`s Rocket Master "Masi", FIN36029/07, s. 26.5.2007 ALO 3
( i: Nordais Sedgegrass Rocket Sam, e: Batzi`s Grace O`Malley )
kasv. Carita Järvinen, Ähtäri
om.&ohj. Ritva Suoniemi, Aitoo

13. chu Batzi's Rocket Chase "Huli", FIN36031/07, s. 26.5.2007 ALO 0
( i: Nordais Sedgegrass Rocket Sam, e: Batzi's Grace O'Malley )
kasv. Carita Järvinen, Ähtäri
om.&ohj. Mari & Petteri Myllynen, Neuvoton

Masi
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FI KVA KIRKE
Teksti&kuva: Jyry Tuominen

Pyydettiin myös tarinaa Kirkestä, joten tässä
sitä tulee. Ryhdyin etsimään itselleni
Chessinarttua 2010 syksyllä ja pääpiirteinen
osoite oli selvä, Yhdysvalloista rodun
alkuperämaasta sen on tultava. Melko nopeasti
alkoi kirjeenvaihto neljän eri kasvattajan
kanssa. Opastusta oikeisiin osoitteisiin sain
Butch Goodwiniltä, joka on nykyisin jo
eläköitynyt, mutta legendaarinen
Chessikasvattaja ja ammattikouluttaja.
Erinäisistä syistä päädyin valitsemaan näiden
hyvien kasvattajien joukosta Carol Andersenin
(Caroway`s kennel). Carolilla on kymmenien
vuosien kokemus Chesseistä ja hänen
kasvatustyönsä on korkealuokkaista. Yli sadan
sähköpostiviestin jälkeen valinta oli tehty
valokuvien ja Carolin suosituksen perusteella.
Hän kuvasi Kirkeä vahvaluustoiseksi ja
ulospäin suuntautuneeksi. Nuo asiat ovat
säilyneet Kirkessä. Kesäkuussa 2011
lentomme laskeutui Chigacon kentälle ja kiva
seikkailu alkoi. Kentällä meitä, minua ja
matkaseuraksi hengailemaan lähtenyttä Mikko
Laaksosta oli vastassa Carolin veli vaimonsa
kanssa. Hauska yhteensattuma, josta oli paljon
apua oli se, että tämä Carolin käly on
suomalainen. Sisääntulomme oli vauhdikas,
koska meitä ei suostuttu viemään suoraan
hotelliin vaan ensin piti mennä Libertywilleen
Morgansin baariin. No siinä oli hyvä tutustua ja
vaihtaa kuulumiset. Aamulla sitten seisoimme
hotellin pihalla odottamassa Carolia
saapuvaksi. Kohta pihaan kurvasi Chevrolet
pakettiauto ja rekisterikilvessä luki Buy Dog 1.
Siinä sitten vaihdettiin normaalit kuulumisesta
lennon sujumisesta jne. Small talk keskeytyi,
kun Carol nappasi etupenkiltä Kirken, nakkasi
sen syliini ja sanoi: This is your puppy get in
the car. Tämä mamma ei turhia lässytellyt. Tuo
reissu oli kaikin tavoin ikimuistoinen ja hauska.

Suomeen tultiin sitten aikanaan ja Kirken
kotiutuminen sujui helposti, olimmehan me jo
tuttuja keskenään. Kotiin tultuamme Kirke

ensitöikseen pyyhkäisi avonaisia portaita pitkin
yläkertaan ja tarkasti nopeasti koko huushollin.
Näin se antoi ensimmäisiä viitteitä
ominaisuudesta, joka on siinä näkynyt aina, eli
rohkeus. Melko aikaisessa vaiheessa vein
Kirken uimaan ja totutin sen merelliseen
ympäristöön. Kun ensimmäiset noudot sujuivat
maalla lähdettiin tekemään vesinoutoja.
Muistini mukaan elettiin elokuuta joten Kirke oli
n. 1112 viikon vanha. Muutaman avovesi
noudon jälkeen avovaimoni meni veneellä
harvaan kaislikkoon ja heitti sinne
markkeerauksen. Kirke suoritti dummyllä
alokasluokan markkeerauksen ja helposti,
sama toistettiin muutaman kerran ja lähdettiin
tyytyväisenä kotiin.

Kirke siis osoitti aikaisessa vaiheessa, että
sillä on ominaisuuksia, jotka helpottavat sen
opettamista metsästyskoiraksi. Chessille
tyypilliseen tapaan se ei alkuvaiheessa
juurikaan mielistellyt ketään, ei edes minua.
Tuo asia tietysti minulle uutena juttuna joskus
askarrutti mieltä, mutta en kantanut siitä suurta
huolta vaan käsittelin Kirkeä koirana. Niinpä tuli
se päivä, jolloin sain ensimmäisen hymyn
tullessani kotiin ja homma oli valmis. Olin
saavuttanut Kirken silmissä asemani. Annoin
pennulle mahdollisimman paljon kokemuksia,
joista sille tulisi olemaan jatkossa hyötyä. Se
tottui aikaisessa vaiheessa kaikkiin mahdollisiin
olosuhteisiin ja tilanteisiin ja sille osoitettiin
mm., että sillä on nenä ja sitä kannattaa
käyttää.
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Kirke onkin lukuisia kertoja näyttänyt minulle
missä on riistaa ilman, että sitä olisi käsketty
tekemään jotain. Raju elävän riistan
peräänlähtötaipumus ja ajovietti, joka kertoi
viettitasosta yleensäkin teetti jossain vaiheessa
paljon töitä, mutta nyt on homma hallinnassa.
Toki en ole kokonaan sitä karsinut pois, koska
se veisi koirasta jotain mitä minä tarvitsen.

Kolme ja puoli vuotta sitten tiesin, että tästä
koirasta tulee käyttövalio, kun sitä oikein
käsitellään ja opastetaan. Ennen
taipumuskoetta Kirkellä oli jo ikäänsä nähden
melko paljon jahtikokemusta. Ja nyt sitä on
huomattava määrä kaikissa mahdollisissa
metsästysmuodoissa, missä noutavaa koiraa
voi käyttää. Taipumuskoe suoritettiinkin heti
ensimmäisellä mahdollisella kaudella, samoin
NomeB:n alokasluokka. Loppusyksystä sitten
ahnehdin ja matkalla kanalinnustusreisulle
poikkesin Chessimestaruuteen ja starttasin
avoimessa luokassa. Se ei ollut menestys
vaikka koiran osaamisen taso tehtävien
suorittamiseen oli riittävä. Paineensietokyky ei
ollut, ja syyllistyin stressaavaan painamiseen,
mikä kostautui. Koirasta näki, että se tuli
epävarmaksi siitä tekeekö se varmasti oikein.
Tämä koira nimittäin haluaa oikeasti tehdä
oikein. No homma kuitattiin seuraavana vuonna
kahdella AVO 1 tuloksella kahdesta startista.

Nyt en ahnehtinut ja niinpä kolmantena
koekautena saatiin plakkariin kolme VOI 1
tulosta ja hyväksytty käytännönmetsästyskoe.
Pakollinen näyttelykäyntikin meni kivasti.
Keltaista nauhaa mentiin hakemaan ja
varasertin kanssa ajeltiin kotiin. SM
kokeessakin kävimme, mutta toisen koiran
työskentelyn kuuntelu oli Kirkelle liikaa ja se
”piippasi” itsensä niistä kahinoista ulos. Ensi
vuonna sitten uudestaan, tarvittavat
koetulokset ovat jo kasassa.

Kaikkiaan Kirken opettaminen ja harjoittelu
sen kanssa on ollut helppoa minulle. Toki
Chessin rodulle tyypilliset asiat on täytynyt
ottaa koko ajan huomioon, mutta samalla on
pidetty mielessä, että se on KOIRA. Pääsimme
siis maaliin, joka oli ensimmäinen ikinä
koskaan KVA Chessi Suomessa. Olen aina
sanonut, että edellinen koirani Lbu Shamaani
oli elämäni koira ja sellaisena se taitaa säilyä,
mutta Kirkelläkin on vahvasti paikkansa
sydämessäni ainutlaatuisuutensa vuoksi. Hyvä
kaverini, joka on nähnyt Kirkeä paljon töissä
kerran totesikin, että minulla oli hieno suhde
Shamaaniin, mutta ainutlaatuinen suhde Kirken
kanssa. Se lämmitti sivullisen näkemyksenä.
Kirke on ”iskän tyttö”. Tämä ehkä kuvaa
suhtautumistani tuohon tiimikaveriin.

Jyry Tuominen

Aamupassi ohi
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FI JVA ELVA
Teksti&kuva: Anne Woivalin

Batzi's Wise Friend, Elva on ollut pienestä
pitäen hyvä keksimään omia ratkaisumalleja
koesuorituksiin.

Taippareiden hakuruudun se suoritti
sinnikkäästi jäljestämällä, nomealokasluokan
haku vaati jo hiukan nenän nostamista, mutta
ei paljon. Nomen jälki, noin 200 metriä, oli
ohjaajalle piinaavan pitkä suoritus kun Elva
tarkasti jäljesti askel kerrallaan kanille ja
takaisin. Enemmät nomehinkkaamiset Elva
kuittasi niin moninaisella jäynällä että ohjaajalta
loppui huumorintaju, ja pakkohan se oli sitten
jäljestämistä kokeilla.

Avoluokka meni helposti, paitsi kerran kaato
oli niin pelottava että piti ottaa hukka kun ei
uskaltanut mennä katsomaan.Tai sitten se oli
Elvan mielestä vain pahan hajuinen.Elva
jäljestää lähes aina jäljen päällä ja nenä
tiukasti maassa, siitä on helppo lukea missä
mennään. Voittajan katkokulmasta ei
meinannut tulla yhtään mitään. Aluksi Elva
pysähtyi veren loppuun järkähtämättömästi.
Odotti ilmeisesti kaadon ilmestymistä paikalle.
Kun oikein yllytin jatkamaan, jatkoikin pokkana
nenä maassa suoraan vaikka kuinka kauan ja
pahaksi onneksi keksi että tavallisillakin
kulmilla voi tehdä näin. Vuosihan tässä vierähti
kun sitten jotain kummallista tapahtui kesällä.
Noutotreenien lomassa asenne muuttui ja
sorkalla oli yhtäkkiä merkitys ja Elva halusi sen

löytää. Makuita treenailtiinkin vasta ennen
viimeistä koetta, joten aluksi ne hurviteltiin yli
vauhdilla, mutta jälkivarmuus oli löytynyt ja
kolme voiykköstä tulikin sitten ihan
peräjälkeen. Hienoa oli valioitua oman seuran,
Pirkan Noutajakoirayhdistyksen, kokeessa ja
pääsimmekin ihan uintiviestiin hyisessä
lokakuun vedessä.

Chessielehden toimitus haluaa onnitella valioituneita.
Valioitumiset julkaistaan lehdessä, kuvat ja kirjoitukset
osoitteeseen chessilehti@gmail.com
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JÄÄNMURTAJIEN
PENTUTREFFEILLÄ 2.3.2014 EI

OLLUT JÄINEN TUNNELMA
Teksti: Sara Lukkala kuvat: Päivi RosendahlTerho

Ihanan kuivassa ja lumettomassa, pikkuisen
kirpakassa helmikuun säässä, pidettiin
Miklauksen kennelin ensimmäisen
chessipentueen, Jäänmurtajien, pentutreffit.
Ikää oli kertynyt mittariin kunnioitettavat 7kk.
Saavuimme paikalle kerrankin ajoissa jalka
paketissa anturahaavan takia olleen
toipilaamme kanssa ja pihassa oli jo pidemmän
matkan takaa tulleita sisaruksia odottamassa.
Nämä kaverit olivat saaneet nauttia kasvattajan
vieraanvaraisuudesta yön yli ja meno oli
kuulemma ollut sen mukainen. Nuoriso oli
laitettu ulos purkamaan isompia höyryjä heti
aamusta. Nopeasti löytyi koirille yhteinen sävel
ja marssijärjestys oli selvillä. Olikin sääli
lopettaa temmellys lyhyeen mutta kun sisällä
kerran oli kahvia ja pullaa ja leppoisaa
jutustelua tarjolla niin eihän sitä voinut
vastustaa.

Kahvien jälkeen paljon vaatetta päälle ja
pellolle perustottisharjoitusten pariin. Koirakot
rinkiin ja pujottelemaan. Hihnassa ja ilman,
nameilla ja ilman, lelulla ja ilman. Toiset maata
nuuskien, toiset hienosti kontaktia etsien ja
toiset väkkäränä ohjaajan ympärillä pyörien.
Mukava oli huomata että tässä tilanteessa ja
harjoituksissa ylipäänsäkään ei nuoria
chessejä juuri muut ihmiset ja koirat

kiinnostaneet. Korkeintaan sille omalle
ihmiselle tehtiin vähän kiusaa, kuten jokaisen
kunnon omaa paikkaansa etsivän nuoren
koiran vähän kuuluukin tehdä. Edelleen
ringissä pysytellen jatkettiin seuraavaksi
luoksetuloharjoituksia suoraan (taisi olla
kaikille helppoa kuin heinänteko) ja matkalta
damin nappaamalla mikä varmastikin oli osalle
koirista uusi ennenkokematon harjoitus... hiljaa
hyvä tulee. Tässä vaiheessa ilman koiraa
olleena ja avustajan tehtäviin päässeenä
tajusin pakanneeni ihan liikaa vaatetta päälle.
Näiden harjoitusten päälle koirat saivat hyvin
ansaitsemansa lepotauon sillä välin kun me
ihmiset pääsimme lihapatojen ääreen. Kyllä
muuten maistuukin ruoka hyvältä muutaman
ulkona vietetyn tunnin jälkeen.

Iltapäivällä pääsimmekin sitten itse asiaan,
nimittäin riistojen kimppuun! Varista ja fasaania
oli tarjolla ja kaikille kelpasi, viimeistään silloin
kun kasvattaja pisti itsensä likoon. Noutaminen
taitaa olla näillä pennuilla verissä, palautus on
sitten se mikä pitää hioa kuntoon. Myös kanto
otteissa oli parantamisen varaa. Mutta mikä
riistavietti, vau! Hakuakin pääsi koettamaan
mutta se taisi suurimmalta osalta jäädä väliin,
alkoivat koirat olla jo sen verran kaikkensa
antaneita kun oli tehty linnuilla sekä ykkös että
kakkosmarkkeerauksia, kantoharjoitteita ja
odotellessa malttitreeniä. Aamulla olin
kuulevinani puhetta pupusta mutta joko se
unohtui tai kuulin omiani tai se olikin elävä
pupu mistä puhuttiin. No, onhan se hyvä jättää
kotiinkin jotain treenattavaa.
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Yhteiskuvaan järjestäytyminen sujui meidän
seitsikolta mallikkaasti. Ainoastaan omituinen
kameralla tähtäilevä yllättäen pellolle
ilmestynyt mies herätti toisessa päässä riviä
epäluuloa. Ja kun tarpeeksi kauan oli seisottu
tiiviissä muodostelmassa tuli toisessa päässä
riviä veljeksillä vähän sanaharkkaa.
Sosiaalistamisharjoitukset siis jatkukoot muun
noutajamaisen treenaamisen ohella.

Päivän päätteeksi paneuduimme myös
näyttelyseisotukseen ja muutenkin näyttelyn
kulkuun. Ei ollut montaakaan näyttelykonkaria
ohjaajien joukossa mutta ehkäpä meistä
kaikista vielä sukeutuu sellaisia näiden
komistusten myötä? Jos aiemmissa
harjoituksissa minä olin ollut se joka läkähtyi
vaatetuksen alla niin nyt säästyin siltä ja muut
saivat pistää tossua ja tassua toisen eteen.
Koirakoiden oli määrä juosta rinkiä niin kauan
kunnes koira ravaa ja kyllähän ne ravasivatkin.
Seisotukset ja kopeloinnit hoidettiin suht
mallikkaasti eikä kukaan antanut tuomareita
näpeille.

Suuresta 10 pennun pentueesta paikalle
pääsi kokoontumaan kaiken kaikkiaan
seitsemän nuorta noutajan alkua, urokset Evo,
Reetu, Urkki, Forte ja Tarmo sekä nartut Aida

ja Venni. Olikin todella mielenkiintoista päästä
näkemään näin monta Tarmon sisarusta
samalla kertaa ja muistella siinä sivussa miltä
ne olivat pentulaatikolla ja pentutestissä
vaikuttaneet. Harmi kun ei kaivettu sitä
pentutestipaperia esiin joka kuulemma
edelleen oli tallella, jossakin... toisella kertaa
sitten!

Treffeiltä raportoi Sara Lukkala
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VUODEN AKTIIVISIN CHESSIE

KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT

PISTEYTYS

NOU/NOME pisteet
Nou/Nome 0 0,5
Nou 1 1,0
Alo 23 1,0
Alo 1 1,5
Avo 23 1,5
Avo 1 2,0
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5

MEJÄ
Avo/Voi 0 0,5
Avo 23 1,0
Avo1 1,5
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5

TOKO pisteet
Kaikki 0 0,5
Alo 23 1,0
Alo 1 1,5
Avo 23 1,5
Avo 1 2,0
Voi 23 2,0
Voi 1 2,5
Evl 23 2,5
Evl 1 3,0

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

AGILITY, VEPE ja PKtulokset 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 RosendahlTerho

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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Pal. os.

Piia Tikkamäki

Tuomitie 53 A 2

63700 Ähtäri

TAPAHTUMAKALENTERI
LUONNETESTI
25.26.04.2015 Huittinen.
Tuomarit Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä. Osall. maksu 50.00€.
Chesapeakelahdennoutajat 25€. Chesapeakelahdennoutajilla etuoik. osall.
Ilm.3.5.2012 menn. VAIN OSOITTEESSA www.lemmikkipalstat.net/ELMO
Tied. Jari Laakso 0400 934268 ( ei tekstiviestejä )

+++++

CHESSIEN MEJÄMESTARUUS
31.7.2015 . AVO VOI Etusijalla järj. yhdistysten jäsenet. Lisätiedot Chessie1/2015

+++++

CHESSIETREFFIT 2012
31.7.2.8.2015 Teisko
Kouluttajana Jyry Tuominen. Lisätiedot Chessie1/2015. Vuosikokous treffien
yhteydessä

+++++

ECONOMY




