
TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2011

Suomen Bassetkerho - Finlands Bassetklubb ry 
jatkaa toimintaansa vuonna 2011 rotujärjestönä, 
toimien Suomen Kennelliitto - Finska Kennel-
klubb ry:n jäsenenä sen määrittelemän rotujär-
jestön ohjesäännön puitteissa.

1. Yleinen toiminta
Rotujärjestö toimii edustamiensa rotujen harras-
tajien yhdyssiteenä, edustaa näitä rotuja Suomen 
kennelorganisaatiossa, pitää yllä suhteita näi-
den rotujen kotimaisiin järjestöihin sekä pyrkii 
edesauttamaan näiden rotujen harrastusta ja ja-
lostustoimintaa.

2. Jäsenistö
Yhdistys jatkaa vuonna 2011 systemaattista jä-
senhankintaa edustamiensa rotujen uusien omis-
tajien piirissä.

3. Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistys kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin 
keväällä vuosikokoukseen ja syksyllä syyskokouk-
seen, minkä lisäksi tarvittaessa järjestetään koko-
uksia ja neuvottelutilaisuuksia.

4. Näyttelytoiminta
4.1 Yhdistyksen edustamien rotujen erikoisnäytte-
ly järjestetään sunnuntaina 12.6.2011 Tampereella.
4.2 Lisäksi yhdistys on mukana järjestämässä joka 
toinen vuosi pidettävää kaikkien rotujen Let’s Go 
näyttelyä. Näyttely pidetään vuonna 2011 3.–4. 
syyskuuta Helsingin seudun Kennelpiirin alueella.

5. Koetoiminta
5.1 Järjestetään kolme jälkikoetta, joista yksi ker-
hon rotumestaruuskoe.
5.2 Toimintakauden aikana järjestetään Basset 
Cup -kilpailu sekä kerhon SM-ajokoe.
5.3 Järjestetään jälki- ja ajoharjoituspäivät Etelä-, 
Keski- ja Pohjois-Suomessa.
5.4 Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään 
kokeita ja koulutuspäiviä.
5.5 Pyritään yhdessä jalostustoimikunnan kanssa 
luomaan kerhon alaisille koiraroduille taipumusta 
mittaavat koesäännöt sekä niihin liittyvät tuoma-
rikoulutus sekä järjestelykäytännöt .
5.6 Pyritään tukemaan henkilöitä järjestämään 
erilaisia kokeita koirien metsästysominaisuuksien 

sekä rohkeuden mittaukseen, esim. karhunhauk-
ku-taipumuskokeita.
5.7 Pyritään saamaan järjestäjiä kaikille kokeille ja 
tapahtumille.
5.8 Pyritään lisäämään Pohjoismaista yhteistyötä 
koetoiminnan puitteissa.

6. Koulutustoiminta
6.1 Toimikauden aikana tullaan järjestämään kak-
si ulkomuototuomareiden koulutustilaisuutta.

7. Jalostustoiminta
7.1 Jalostusneuvonnan antaminen yhdistyksen 
jalostusohjesäännön puitteissa.
7.2 Pyritään lisäämään pohjoismaista yhteistyötä 
jalostusasioiden puitteissa.
7.3 Pyritään kartoittamaan rotujen terveydentilaa.
7.4 Puuttuvat JTO:t valmiiksi.

8. Julkaisutoiminta
8.1 Basset Bulletin -lehden julkaiseminen neljä 
kertaa vuodessa.
8.2 Internet sivujen päivittäminen ja ylläpito.
8.3 Pyritään julkaisemaan vuosikirjat.

9. Talous
Yhdistys pyrkii vuoden 2011 aikana tehostamaan 
varainkeräystä toimintansa rahoittamiseksi enti-
sessä laajuudessaan.

10. Muu toiminta
10.1 Pyritään järjestämään vapaamuotoisia tapahtu-
mia keväällä ja syksyllä alueyhdyshenkilöiden avus-
tuksella (esim. kävelypäivä, trimmauskurssi yms.).
10.2 Bassetkerho harjoittaa edustamiensa rotujen 
ns. rescuetoimintaa.
10.3 Pyritään osallistumaan erämessuille rotuin-
fopisteellä.


