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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
YLEISTÄ
•
Syksyltä 2021 siirretty erikoinäyttely 15.4.2022, Jyväskylässä
•
Club Show 30.7.2022, Porissa
•
sääntömääräiset kokoukset:
vuosikokous maalis-huhtikuussa
syyskokous marras- joulukuussa
•
kesäpäivät 5.8.-7.8.2022, Liesjärven Eräkeskus
•
infopiste Kennelliiton voittajanäyttelyssä
•
yhteistyö Kennelliiton, kennelpiirien, muiden rotuyhdistysten ja –harrastajien kanssa Suomessa ja
ulkomailla
•
osallistuminen tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin
•
Järjestetään tarvittaessa:
koulutustilaisuuksia ulkomuototuomareiksi pyrkiville tai tuomarioikeuksiaan laajentaville
arvostelukoe ja näyttötilaisuus cavalier kingcharlesinspanielien ulkomuototuomareiksi
pyrkiville
muuta opastusta ja koulutusta liittyen tuomarikoulutukseen
•
roturisteytystoimikunta jatkaa hankeen valmistelua

TERVEYS- JA JALOSTUSTOIMINTA
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jatketaan MRI-kuvausten tulosten seurantaa, valvontaa, tilastointia sekä kuvauksien rahallista
tukemista yhdistyksen terveystililtä.
Tuetaan rahallisesti sydänultraus tutkimuksia yhdistyksen terveystililtä
seurataan mahdollisuuksien mukaan curly coat (CC) & dry eye (DE) ja episodic falling (EF) geenitutkimusten tuloksia.
jatketaan rodun virallisten sydän-, polvi- sekä silmälausuntojen tulosten tilastointia ja kehityksen
seuraamista
kerätään, ylläpidetään ja analysoidaan cavalierien sairaus- ja kuolinsyytilastoja sekä tuetaan
rahallisesti cavalierien kuolinsyiden tutkimista maksamalla hakemuksesta osan (60 euroa)
obduktion lausuntomaksusta, mikäli lausunto toimitetaan rotuyhdistyksen käyttöön.
silmä-, sydän- ja polvitarkastustilaisuudet 1-2 kertaa vuodessa
alaan liittyviin tilaisuuksiin osallistuminen
eläinlääkäriyhteistyö jatkuu
koirien terveysneuvontaa ja -tiedottamista jäsenistölle (mm. JTO:ta koskevat muutokset).
terveyssivuston ylläpito yhdistyksen internetsivuilla
yhteistyö muiden maiden Cavalieryhdistysten kanssa
jalostukseen liittyvä neuvonta
hyväksytyt yhdistelmät, astutukset ja syntyneet pentueet julkaistaan kasvattajan halutessa
yhdistyksen internetsivuilla
rodun kehityksen ja toteutuneiden pentueiden seuranta
luonnetietojen kartoittaminen ja analysointi (JTO)
tilastointi ja tiedottaminen
uudelleensijoitettavien koirien julkaiseminen yhdistyksen internet -sivuilla
jalostus- ja terveysluennot

HARRASTUSTOIMINTA
• yhteistyö agility-, toko- ja rally-toko -harrastajien sekä muiden lajien (mm. metsästyskoirien
jäljestämiskoe) harrastajien kanssa
•
cavalierien kanssa harrastamisesta kiinnostuneiden henkilöiden auttaminen harrastuksen pariin
•
lajitietouden lisääminen eri harrastuslajeista ja kokeista (mm palveluskoirien käyttäytymiskoe,
MH-luonnekartoitus, luonnetesti)
•
cavalierien agilitymestaruuskilpailut
•
rally-toko -mestaruuskilpailuiden järjestäminen
•
Agirotu- tapahtumasta tiedottaminen
•
Vuoden näyttelycavalier, Agility-, Rally-Toko ja Toko-cavalier –kilpailujen pistelaskenta
•
luonnetestitilaisuuden järjestäminen
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JULKAISUTOIMINTA
•
•
•
•

jäsenlehti 4 kertaa vuodessa
Cavalierkalenteri
yhdistyksen internetsivujen ylläpito
yhdistyksen asioista tiedottaminen
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