Huomio huomio!
Painettavasta lehdestä on vahingossa jäänyt pois alla olevat ilmoittautumis- ja lisätiedot Pohjois-Pohjanmaan
Kennelpiirin koekalenterin kohdalta.
Oheisen linkin takaa löytyy kattavat listaukset Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin kaikista kokeista sekä tapahtumista:
https://www.kennelpiiri.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat/koetoiminta/koko-kauden-kokeet

Hirvikoirien jäljestämiskoe
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alue. Järj. Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri.
Osm 20 € tilille FI72 2168 1800 0172 22. Ilm. kokeen vastaanottavalle ylituomarille:
Kari Nurmi, Kuusamo, 0400-905 092.
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alue. Järj. Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiri. Ilm. kokeen vastaanottavalle
ylituomarille: Mikko Taipaleenmäki, Temmes, 040-751 9176; Kari Hyytiäinen, Oulainen, 0500-281 874; Teuvo Kangas,
Ylikiiminki, 0400-186985. Osm 35 €suoritetaan ylituomarille. Haavakkokoesuoritus on maksuton.
Karhun haukkutaipumuskoe
Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiirin alue. Järj. Pohjois-Pohjanmaan
Kennelpiiri. Ilm. kokeen vastaanottavalle ylituomarille. Huom! Pohjois-PohjanmaanHIRV ylituomarit ovat myös KARH
ylituomarinoikeudet omaavia. Osm 15 € tilille FI72 2168 1800 0172 22.
Karhunhaukkutaipumuskoe Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirissä 2018 Kokeen
järjestäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan kennelpiiri, joka huolehtii myös kokeen
järjestelyistä. Karhunhaukkutaipumuskokeisiin saavat osallistua koirat, jotka täyttävät
Suomen kennelliiton rekisteröinti-, tunnistusmerkintä- ja rokotusvaatimukset. Koiran
ikä vähintään yhdeksän kuukautta Osanottomaksu on 15 euroa ja se maksetaan
Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin tilille FI72 2168 1800 0172 22. Maksukuitti on
esitettävä ylituomarille kokeen purkutilaisuudessa. Purkutilaisuudessa on
koiranomistajan esitettävä myös koiran rekisteri-, rokotus- ja
tunnistusmerkintätodistukset. Kokeeseen ilmoittaudutaan nimetylle ylituomarille
ennen arvostelun aloittamista. Ilmoittautuminen tehdään sen kennelpiirin nimetylle
ylituomarille, jonka alueella arvostelu aloitetaan. Jokaisesta ilmoitetusta koirasta on
täytettävä sekä koirakohtainen pöytäkirja ja koepöytäkirja. Pohjois-Pohjanmaan
kennelpiirissä karhunhaukkutaipumuskokeen vastaanottavina ylituomareina toimivat
kennelliiton hyväksymät KARHylituomarit, joista on luettelo kennelpiirin netti-sivuilla.
Ylituomarin on oltava Kennelliiton ja rotujärjestön ( Suomen Pystykorvajärjestö,
Suomen Harmaahirvikoirajärjestö tai Suomen Laikajärjestö) jäsen. Palkintotuomarit
arvostelevat koiria kaksijäsenisenä ryhmänä, joista ryhmää johtavalla tuomarilla tulee
olla karhunhaukkutaipumuskokeen palkintotuomarikortti. Tuomarikortin myöntää
kennelpiiri henkilölle, jolla on voimassa oleva metsästyskoirien käyttökokeen
palkintotuomarikortti ja joka on osallistunut KARHtuomarikurssille. Ryhmätuomarin
on osallistuttava koulutukseen pätevyytensä ylläpitämiseksi. Ryhmätuomarin on
oltava Kennelliiton tai jonkin rotujärjestön jäsen. Toisena tuomarina voi toimia
metsästyskokeen palkintotuomari tai kokenut alan harrastaja. Molemmat tuomarit
täyttävät maastokorttia ( kokeessa käytetään pääsääntöisesti hirvenhaukkukokeen
maastokorttia ) itsenäisesti. KARH-ylituomari voi ottaa kokeen maastossa
maastotuomarina vastaan yksinkin. Tällöin kokeen vastaanottavana
KARHylituomarina tulee toimia jokin toinen kennelpiirin nimeämä KARH-ylituomari.
Koemaaston hankkii koiranohjaaja. Koiraa voidaan kokeilla kulloinkin voimassa
olevana virallisena karhunmetsästysaikana ( 20.8 – 31.10 ). Koe voidaan myös
suorittaa virallisen metsästyskoirien käyttökokeen yhteydessä, mikäli kyseisen
kokeen ylituomari ja palkintotuomarit omaavat sääntöjen mukaisen pätevyyden.
Mikäli ylituomarilla ei ole KARHylituomaripätevyyttä, ilmoittaudutaan kennelpiirin
nimetylle ylituomarille. Siirryttäessä käyttökokeesta
karhunhaukkutaipumuskokeeseen, ei enää voida siirtyä takaisin. Koe voidaan
järjestää myös karhunmetsästyksen yhteydessä. Koe päättyy sillä hetkellä, kun
karhua kohti ammutaan. Koetta ei voi suorittaa haavoittuneella tai loukkaantuneella
karhulla. Palkintotuomariryhmä arvostelee koiran suorituksen sääntökirjan sääntöjen
ja ohjeiden mukaisesti. Koiran arvostelun jälkeen tuomariryhmän on annettava
välittömästi selvitys koetapahtumista ylituomarille. Viikon kuluessa koesuorituksesta
tehdään koepöytäkirja ja koirakohtainen pöytäkirja.

