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 Osallistutaan Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n järjestämään toimintaan. 

 Pidetään yllä yhteistyötä muiden kenneljärjestöjen kanssa. 

 Harjoitetaan kansainvälistä yhteistyötä. 

 Lähetetään hallituksen nimeämiä edustajia koulutustilaisuuksiin. 

 Julkaistaan Borderi-lehteä neljännesvuosittain, yhteensä neljä (4) lehteä sekä ylläpidetään 
kerhon kotisivuja internetissä. Lisäksi julkaistaan näyttely- ja koetuloksia, ns. vuosikirjaa.  

 Järjestetään Nuori Border-päivä 28.3.2015.   

 Järjestetään erikoisnäyttely 15.8.2015. 

 Järjestetään epävirallinen Borderien agilitymestaruuskisa.  
Ehdotus: jonkin seuran järjestämien kilpailujen yhteydessä. 

 Järjestetään tapahtumapäivä/-päiviä. 

 Järjestetään tottelevaisuuskoulutusta ja tottelevaisuus mestaruuskisat borderterriereille 
Helsingin seudun kennelpiirin mestaruuskisojen yhteydessä. 

 Jaetaan Vuoden Border -kilpailujen palkinnot ja erilliset kiertopalkinnot kevätkokouksen 
yhteydessä.  

 Kootaan jäsenten koirien valokuvista kalenteri. 

 

JALOSTUSTOIMIKUNTA  

TIETOJEN YLLÄPITO 

 Terveystietojen ylläpito 

 Pentueraportit 

 Yllättäen kuolleiden -ruumiinavauspöytäkirjat 

 Jalostus- ja terveyssisältöjen ylläpito kerhon kotisivuilla 

 Uroslistan ylläpito (listalle pääsymääritykset JTO:ssa) 

 

JALOSTUSTIEDUSTELUIHIN VASTAAMINEN 

Kasvattajilla ja harrastajille lähetetään pyynnöstä yhdistelmien ja yksilöiden 
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jalostustoimikunnan tiedossa olevat täydennetyt sukutaulut. Pentuesuunnittelussa 
halutaan kertoa kohonneista sairaus-/vikariskeistä. 

TIEDOTTAMINEN 

Jalostusasioista tiedotetaan Borderi -lehdessä ja Borderterrierikerhon kotisivuilla ja 
tarvittaessa kasvattajille sähköpostitse. 

 

PENTUEKATSELMUKSET 

Kasvattajien pyynnöstä jalostustoimikunnan jäsenet käyvät katsomassa syntyneitä 
pentueita. 

TEEMAPÄIVÄ sekä SILMIEN JOUKKOTARKASTUS 

Järjestetään myöhemmin sovittavana ajankohtana.  Tarkempi asiasisältö on vielä 
selvittelyn alla.            

 

PENTUVÄLITYS 

Pentuvälitys toimii kerhon kotisivuilla. Kerhon pentulistalle pääsevät Jalostuksen 
tavoiteohjelman kohdan Jalostusohjeet täyttävät pentueet. Nämä ohjeet löytyvät myös 
kerhon sivuilta otsikon Jalostus ja pentuvälitys alta. Kasvattajat ilmoittavat 
yhdistelmistä jalostustoimikunnan sähköpostiin (jalostus.borderi@gmail.com) ja sieltä 
ne päivitetään kerhon kotisivuille. 

 
HANNES LOHEN EPILEPSIATUTKIMUS 

Yhteistyö tutkimusryhmän kanssa jatkuu edelleen ja tutkimuksen etenemisestä 
tiedotetaan Borderi -lehdessä ja kerhon kotisivuilla 

 
MUU TOIMINTA  

Tarvittaessa tuomarikoulutuksen järjestäminen ja koulutusmateriaalin ylläpito ja  
arvostelukokeen järjestäminen uusille tuomareille. 

Pentuoppaan päivitys tarvittaessa. 
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METSÄSTYSTOIMIKUNTA 

 Järjestää Luolakoirien taipumus (LUT)- , metsästyskoirien jäljestämis (MEJÄ)- ja vesiriista 
(VERI) - tapahtumapäiviä eri kennelpiirien alueilla. 

 MEJÄ - koe 2015 

 LUT- kokeita vuoden 2015 aikana eri kennelpiirien alueilla. 

 Järjestetään luolaharjoituksia yhteistyössä eri kennelpiirien alueilla olevien yhdistysten 
kanssa. 

 
 


