TOIMINTAKERTOMUS 1987
Alaosastomme ensimmäinen toimintavuosi alkoi perustavassa kokouksessa kolmenkymmenen
jäsenen voimin 01.03.1987 Kotkassa, Kymen Motellin tiloissa. Vuoden päättyessä jäsenmäärä oli
kasvanut aina kuuteenkymmeneen, näistä perhejäseniä oli yhdeksän henkilöä.
Jäsentiedotteita jaettiin vuoden aikana jäsenille neljä kappaletta.
Alaosaston johtokunta on vuoden aikana kokoontunut kuusi kertaa. Johtokunnan jäsenet ovat
osallistuneet kokouksiin seuraavasti.
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Varsinainen toiminta
Koulutus toimintaa on ollut talvikautena city-marketin kentällä sunnuntaisin ja kesäkautena jäsenet
ovat käyttäneet aktiivisesti hyväkseen Karjalan palvelukoiraharrastajien harjoituksia, joita on ollut
Kalliokosken kentällä keskiviikkoisin. Myös Jumalniemen rauniokoirarata on ollut
harjoituskäytössä aina tiistaisin.
Alaosastomme omia lapsivedätyksiä oli vain yksi, mutta voimavaramme olivat esillä voimakkaasti
myös Karjan palveluskoirayhdistyksen vedätyksistä.
Kouvolan seudun rottweilerit ovat käyneet paikallisen palveluskoirayhdistyksen harjoituksissa
Kouvolassa.
Kilpailut
Alaosasto järjesti vuoden aikana kolmet harjoituskilpailut. Tottelevaisuus aina Metsolan kentällä ja
maasto-osuus Pyhtään sekä Kymin lentokentän maastoissa.
Osallistujia kilpailuissa oli seuraavasti:
Kilpailut 08.06.1987 11 koiraa
17-18.08.1987 8 koiraa
11.10.1987
6 koiraa
Mainittakoot, että kaikki koirat eivät olleet rottweilereita vaan kilpailuihin olivat tervetulleita kaikki
kentälle saapuneet koirat rotuun katsomatta.
Leiri
Kesäleiri järjestettiin 17.-18.07.1987 Vehkalahden Rotikossa. Paikalle saapui kymmenen koiraa
ohjaajineen. Leiri oli maksuton.

Näyttelyt ja kokeet
Kellokisaan 21.-22-08-1987 osallistui alaosasto seuraavalla joukkueella:
Antti Vartiainen/ Ami
Matti Gröhn/ Karlheim Milla
Juha Myyry/ Aku
Jaakko Sirrola/Alexandra
Sijoitus kolmentoista joukkueen kilvassa oli seitsemäs.
Näyttelyissä parhaiten menestyivät
Henry Hägglund/ Amadeus: Rottweilerien pohjoismainen mestaruuskisa NOM: Valioluokan
voittaja, veteraaniluokan 1.RP 5. Muotovalion arvo 1987
Kaj Linden/ Afrodite:AVO 1.SA. KP
PK-kokeet: Tiedossa on kolme verovapauden saavuttanutta koiraa, sekä yksi avoimeen ja yksi
voittajaluokkaan siirtynyt koira. Voittajaluokkaan siirtyi Kolehmainen Jari/ rwn Agatha. Parhaiten
menestyi Henry Hägglund/Amadeus, savutettuaan käyttövalion arvon vuonna1987.
Tuomaristoa oli myös alaosastomme puolelta edustettuna NOM kilpailun Pk-ottelussa, jossa
palkintotuomareina toimivat Into Koskimaa ja Aimo Savonen.
Luonnetesti ja jalostustarkastus
Alaosasto järjesti 27.09.1987 luonnetestin ka jalostustarkastuksen. Paikkana vanha Stokforsin
sulkumaja Pyhtäällä.
Luonnetestiin osallistui kaksitoista(12) koiraa, joista hyväksyttyjä kahdeksan(8) ja hylättyjä
neljä(4). Mainittakoot, että testatuista koirista kahdeksan oli rottweilereita ja loput muiden rotujen
edustajia. Rottweilereista kuus sai hyväksytyn tuloksen.
Jalostustarkastukseen osallistui viisi koiraa
Luonnetuomareina toimivat Tuomo Loven ja Jukka Parkkinen. Jalostustarkastuksen suoritti J.A.U
Yrjölä.
Muut toiminta
Järjestettiin yksi kerhoilta, joka pidettiin 21.10.1987 KOP.n kerhohuoneessa Kotkassa. Illan
vieraaksi saapui Eino Topra Lappeenrannasta. Aiheena oli rottweilereiden jalostus ja HD-tilastot,
sekä saksalaiset PK-kokeet, joihin tutustuimme filmiltä. Samassa tilaisuudessa Einari Topra lahjoitti
alaosastolle rottweiler-patsaan, joka myöhemmin päätettiin pitää kiertopalkintona.
Pentueet
Tiedossa on kaksi alaosaston alueella vuonna 1987 syntynyttä pentuetta, joista toivottavasti saamme
myös uusia innokkaita harrastajia joukkoomme.
Kurssit

Kasvattajan peruskurssin suorittivat: Marja-Leena ja Kai Linden sekä Heidi Raudaskoski.
Tuomarikurssin suorittivat Matti Gröhn ja Henry Hägglund.
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