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Yleistä
Saksanseisojien Eräkoulutus ry (SEK) toimii sääntöjensä mukaisesti ja pyrkii edistämään seisovilla
lintukoirilla metsästystä ja jalostustoimintaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa monipuolista
koulutusta koirien ohjaajille, järjestää harjoitusmahdollisuuksia vesi- ja jälkityökokeisiin ja sekä järjestää
vesityö ja KAER –kokeita toimintasuunnitelman mukaisesti. Heinäkuussa järjestetään Rautavaaralla vesityöja noutoharjoitus.
SEK järjestää seuran mestaruuskilpailut ammunnassa, koirahiihdossa, ja TOKO:ssa, sekä nuoriseisoja- ja
mestariseisojakilpailun. Lisäksi järjestämme nouto-ottelun Savon Nuuskujen kanssa. Tarjolla on KAER-F ja
KAER-M kokeita.
Käytössä olevat harjoitusalueet säilyvät ennallaan (Eitikka ja Pielavesi). Talkoolaisten jahti toteutetaan
marras-joulukuun vaihteessa.

Hallinto ja talous
Hallituksen kokouksia pidetään 6-8 kpl siten, että hallitus kokoontuu aina ennen vuosikokousta ja
kesäkokousta. Tarvittaessa voidaan asettaa toimikuntia.
Hallitus ja puheenjohtajisto pyrkii toteuttamaan toimintaa vuosikokouksen vahvistamaan budjetin
mukaisesti.

Tiedottaminen
Huhtikuun alussa lähetetään jäsentiedote, jonka mukana tulee myös jäsen- ja muiden maksujen
suorittamisohjeet.
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan entiseen tapaan ryhmätekstiviesteillä, sähköpostilla ja yhdistyksen
kotisivuilla.

Jaostojen toiminta (suluissa vetäjä)
Koulutus (Jouni Kröger)
Ohjaaja saa perusteet koiran koulutukseen koiran oppimisesta koiran käytöksen lukemiseen ja yhteistyön
kehittämiseen. Ohjaaja oppii laatimaan koiralleen säännöllisen, laadukkaan koulutussuunnitelman
huomioiden koiran kehitysvaiheen. Ohjaaja oppii toteuttamaan harjoitteita ja näkee erilaisia vaihtoehtoja,
joita osaa soveltaa omassa koulutuksessa. Ohjaajalle selviää kanakoirametsästyksen eri vaiheet: haku,
seisonta, tiedotus, avanssi ja nouto.
25.4. Peruskoulutuksen aloitus : SEK:n esittely. Luento ”Seisojan vieminen pennusta metsästyskoiraksi”
Ryhmiin jako: pennut, nuoret ja konkarit. Tutor-toiminnan esittely.
9.5. Peruskoulutus 2: Perustottelevaisuus: Kontakti, istu, paikka, seuraaminen, hihnassa kulkeminen,
luoksetulo. Näytetään vanhoilla koirilla esimerkkisuoritus ohjattavuudesta, noudosta. Siis tavoitetaso.
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16.5. Peruskoulutus 3: Kertausta edellisestä. Uutena asiana Nouto. Tarttuminen, pitäminen, luovutus,
kantaminen, noutosuoritus (dummy, puukalikka, lintu, muu riista).
23.5. Peruskoulutus 4: Ohjattavuus (käsimerkit, pilli) ja sen periaatteet, pysähtyminen ja luoksetulo.
Kontakti häiriötilanteissa, nouto harjoitteita. Edistyneemmälle ryhmälle vaativampia noutosuorituksia.
6.6. Peruskoulutuksen päätöstilaisuus: Noudon kertaus. SEK:n Toko-mestaruuskokeet nuorten ja avoimessa
luokassa. Tutor-toiminnan askelmerkit. Makkaranpaistoilta nuotiolla, tilaisuuteen ovat tervetulleet myös
perheenjäsenet.

Metsästys ja koetoiminta (Jussi Peltola)
Heinäkuussa järjestetään kahdet vesityöharjoitukset ja kahdet vesi- ja jälkityökokeet Kuopiossa, Rytkyllä.
Lisäksi Rautavaaralla järjestetään kokeenomainen vesi- ja jälkityöharjoitus.
KAER-M kokeita järjestetään syksyn aikana kahdet Nurmeksessa ja mahdolliset toiset kaksi Kuusamossa.
KAER-F kokeita järjestetään kolmet. Lisäksi seuranmestaruudesta on tarkoitus kisailla virallisessa KAER Fkokeessa, joka nostaa KAER F- kokeiden määrää.
Mestariseisoja ja nuori seisoja kilpailut järjestetään marraskuussa.

Näyttelykoulutus (Arja Laukkanen)
Näyttelykoulutusta järjestetään 2-3 koulutuskertaa toukokuun aikana.

Ammunta (Ville Rämö)
Ammuntaharjoituksia pidetään kesän aikana arki-iltoina Raasiossa, Siilinjärvellä.
Seuran mestaruuskilpailut ammutaan 1.8.2018.

Riistanhoito (Pertti Himanen)
Automaattien alue tulee uudelleen turvetuotantoon. Turvetta tullaan nostamaan alueen laidoilta mutta se
ei nähtävästi vaikuta mitenkään ruokintaan. Pari uutta automaattia tarvitaan korvaamaan lahonneet.

Koirahiihto (Jarmo Virnes)
Tiedotetaan alueella olevista koirahiihtopaikoista ja ajoista jäsenistölle. Ohjausta saa tarvittaessa jaoston
jäseniltä. Järjestetään muutama yhteinen hiihtokerta talven aikana.
Järjestetään seuranmestaruuskilpailut alkuvuonna 2018.

