1
Kotkan Koiraystäväin Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2019

KOTKAN KOIRAYSTÄVÄIN SEURA RY
Toimintasuunnitelma 2019
YLEISTÄ
Seuran toimintaa jatketaan perinteitä noudattaen. Jäsenille ja koulutusohjaajille järjestetään
mahdollisuuksien mukaan erilaisia kurssi- / koulutustapahtumia ja luentotilaisuuksia.
Yhdistyksen kotisivuja Internetissä ylläpidetään. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran
kuukaudessa.
Seura tukee mahdollisuuksien mukaan seuran edustajia arvokilpailuissa.

AGILITY
Harjoittelu
Omalla hallilla harjoitellaan pienryhmissä läpi vuoden.Pienryhmiä 17,joissa koiria yhteensä 111 kpl
Alkeiskurssi 2019 tuo mahdollisesti yhden ryhmän lisää.Omatoimitreenaajia on tällä hetkellä 9
koirakkoa.Kouluttajia seuralla on 23.
Koulutus
Nina Manner ja Kim Kurkinen kouluttavat kuukausittain.
Nina Mannerin ja Kim Kurkisen koulutusten tarkoitus jatkua keväällä.
Alkeiskurssi yritetään saada mahdollisuuksien mukaan alkamaan loppuvuonna ja kurssilaiset
ryhmäpaikoille kurssin jälkeen.
Järjestetään erilaisia luentoja mahdollisuuksien mukaan.
Kilpailut
Kilpailuja järjestetään kuudet vuoden 2019 aikana.Iltakilpailut viikolla elokuussa ja muuten
viikonloppuisin.PiirM kilpailu toukokuussa.
Muuta
Seuran mestaruudet kisataan syksyllä
Epävirallisia kilpailuja järjestetään useita mahdollisuuksien mukaan
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NÄYTTELYJAOS
Jaosto kokoontuu tulevana toimikautena 2019 tarvittaessa vähintään kuusi kertaa.
Jaosto toimii yhteistyössä seuran hallituksen kanssa.
Jaosto järjestää kesäkaudella Ahlström:n kentällä torstaisin näyttelyharjoituksia.
Talvikaudella sunnuntaisin seuran hallilla. Hallikaudella näyttelyharjoitukset ovat maksullisia
Seuran ulkopuolisille 10e/kerta ja jäsenille 5e/kerta.
Jaosto järjestää myös toimintakaudella 2019 ennalta määrämättömän määrän Match Show
kilpailuja, joista ensimmäinen toteutetaan hallikauden aikana.
Jaosto järjestää syyskaudella 2019 kaksi erillistä kaikkien rotujen pentunäyttelyä
seuran omalla hallilla.
Lisäksi osallistumme Kotkan Ruusu 2019 koiranäyttelyn järjestelyihin.
Jaosto pyrkii olemaan apuna seuran harrastaville näyttelyihmisille
sekä tekemään näyttelyharrastusta tutuksi muille koiraharrastus ihmisille.
Pyrimme myös järjestämään metsäkirkon yhteistyössä Kymin Seurakunnan kanssa edellisvuosien tapaan joulukuussa 2019.

TOKOJAOS
Koulutus
kilpaileville ja kilpailemaan tähtääville koirakoille suunnattuja harjoituksia pyritään jatkamaan
nykyisellä ryhmä- ja kouluttaja määrillä.
Mikäli uusia halukkaita kouluttajia ilmaantuu voidaan uusien ryhmien perustamista
harkita edyttäen,että vapaita treenivuoroja löytyy.
ulkopuolisia kouluttajia kutsutaan vetämään koulutuspäiviä jäsenten kiinnostuksen
ja aktiivisuuden mukaan.
Tarvittaessa järjestetään tokokoulutusta ja/tai osallistutaan muiden järjestämiin koulutuksiin.
Kokeet
Toko kokeita pyrimme järjestämään vuodelle 2019 neljä kappaletta.
Päivämäärät, tuomarit ja vastaavat koetoimitsijat päätetään ensi vuoden alussa kokoontuvassa
tokojaoksen kokouksessa.
Epävirallisia tottelevaisuuskilpailuja järjestetään tarpeen mukaan.
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KOIRAKOULUJAOS
Koirakoulut jatkavat joulutauon jälkeen sunnuntaina 13.1.2019
Talvi treenataan sunnuntaisin ja tiistai iltoihin siirrytään kevään/kesän ajaksi.
Viimeinen sunnuntai on 24.3.2019 ja ensimmäinen tiistai-ilta on 2.4.2019.
Heinäkuun koirakoulu on lomalla.Treenejä jatketaan taas elokuussa tiistaisin niin,että
ensimmäiset harjoitukset ovat 6.9.2019.Syyskuun lopussa 24.9.2019 on viimeiset tiistai illan
harjoitukset,jonka jälkeen siirrytään taas sunnuntai aamupäiviin niin,että ensimmäiset treenit
6.10.2019
isänpäivänä 10.11.2019 koirakoulua ei pidetä ja joulukuun koirakoulut lomailevat.
Kouluttajia on vähän,jotenvoi olla,ettäkentällä on vuonna 2019 vain yksi kouluttaja/kerta.
Aikaisemmin kouluttajia on ollut 2kpl/kerta.Pyritään siihen,että koirakoulu pystyttäisiin pitämään
joka kerta.
Koirakoulussa on kaksi ryhmää sunnuntaisin ensimmäinen ryhmä alkaa kello 11.00 ja toinen
ryhmä kello 11.45.Tiistai-iltana ensimmäinen ryhmä aloittaa kello 18.30 ja toinen ryhmä kello
19.15
Jatketaan hyväksi havaituilla ryhmäjaoilla ja teemakerroilla:
Ensimmäinen ryhmä on tarkoitettu 5-7kk pennuille ja jälkimmäinen ryhmä yli 7kk koirille.
Ekaa kertaa koirakouluun tuleville ryhmät alkavat aina kuun alussa.
Teemoja jatketaan eli jokaiselle koirakoulu kerralle on kaksi teemaa, joita ainakin harjoitellaan.
Ennen kesä-ja joulutaukoa pidetään leikkimielinen taidontarkastusrata koirakoululaisille.

