HALLITUS TIEDOTTAA
Suomen Borzoiklubi ry:n hallitus kokoontui 24.2.2018. Tässä tiivistelmä muutamista kokouksen
päätöksistä ja käsitellyistä aiheista.
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Kennelliittoon ilmoitettava rodun perusarvo säilytetään ennallaan eli 1100 eurossa.
Perusarvoa käytetään vakuutusarvon laskemisessa. Terveystutkimukset, näyttely- ja
koemenestys lisäävät vakuutusarvoa. Omistaja voi halutessaan esim. tulostaa Omakoirapalvelusta vakuutusarvolaskelman.
Kevätkokous pidetään 22.4. Lahdessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja
jaetaan kiertopalkinnot ja valiodiplomit. Tarkoituksena on myös keskustella harrastajaborzoi
kiertopalkinnon pisteytyksestä ja ajuekokeiden lisäämisestä mukaan. Toivottavasti moni
juoksukisoja harrastava pääsee paikalle kertomaan mielipiteensä.
Rotujärjestön hallitus puolsi Vuolasvirta-palkinnon myöntämistä Seija ja Jari Piipolle,
kennel Yegorov. Vuolasvirta-palkinto on Kennelliiton korkein huomionosoitus ansioituneelle
kasvattajalle. Kasvattajan ansiot määräytyvät hänen kasvattamiensa koirien määrän ja niiden
saavuttamien käyttökoe- ja näyttelytulosten perusteella.
Uusi jalostustoimikunta on aloittanut toimintansa Johanna Lind-Vilpposen johdolla.
Keväällä järjestetään DM-testaustilaisuus Hyvinkäällä. Tarkemmat tiedot ja hinnat
ilmoitetaan nettisivuilla kun ne selviävät. Lisäksi jalostustoimikunta järjestää loppukesällä
tai syksyllä luentopäivän tai rotumääritelmän käsittelyyn suuntautuvan ns. rotuseminaarin.
SBK:n pentupalstalle on ilmoitettu viime vuosina hyvin vähän pentueita. Tilanne on
huolestuttava, sillä pentueita kyllä syntyy. Pentueen pentupalstalle pääsyn vaatimukset ovat
olleet tiukemmat kuin Kennelliiton yleinen jalostusstrategia tai SBK:n jalostuksen
tavoiteohjelma määrittävät vaatimuksiksi jalostuskoiralle. Pentupalstalle pääsyn vaatimukset
korjattiin vastaamaan SKL:n jalostusstrategiaa ja SBK:n JTO:a. Pentueen pentupalstalle
hyväksymisen vaatimuksena on siis DM-testitulos: terve toiselle vanhemmalle sekä
kasvattajan on oltava ollut SBK:n jäsen edellisen vuoden. SBK:n suosituksia jalostuskoiralle
ovat ikään liittyvät suositukset, jälkeläismäärään liittyvät suositukset, sukusiitoskertoimeen
liittyvät suositukset sekä muihin terveystutkimuksiin liittyvät suositukset. Lisäksi
pentupalstalla käytetään jatkossa sukusiitoskertoimien laskussa vain Kennelliiton
sukusiitoskertoimia 5 sukupolven tarkkuudella, sillä Borzoi Filesin sukusiitoskertoimissa on
ilmennyt epätarkkuuksia.
Kilpailutoimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla Anssi Saarisen johdolla. Tapahtumia on
tulevalla kaudella runsaasti ja Talvimaastot ovat kisakauden ensimmäinen tapahtuma.
Yhdistys järjesti 31.1. pitkän tauon jälkeen erikoiskoulutuksen ulkomuototuomareille.
Koulutukseen osallistui 10 tuomaria. Tilaisuus oli onnistunut ja koulutusmateriaali hyvä.
Vuoden 2019 erikoisnäyttely järjestetään Anjalassa. Toinen tuomari on ulkomainen
kasvattajatuomari ja toinen mahdollisesti em. erikoiskoulutukseen osallistunut tuomari.
Vuoden ensimmäinen Borzoi-lehti ilmestyy maaliskuun lopulla. 2/2018 lehden viimeinen
materiaalin jättöpäivä on 15.5.
SBK järjestää 27.5. pentunäyttelyn Helsingissä Tuomarinkartanolla. Jos joku innostuu
lähtemään töihin tapahtumaan, voi ilmoittautua puheenjohtajalle.
SBK järjestää harrastajapäivän myös vuonna 2018. Harrastajapäivän ajankohta ja sisältö
tarkentuvat kevään aikana.
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.4. ennen kevätkokousta.

