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VUOSIKOKOUSKUTSU

Lounais- Suomen Ajokoirayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään

              Torstaina  1.7.2021 klo 18.00  Riihikoskella, Riistatuvalla

Osoite: Kivimäentie 218, Riihikoski (Pöytyä)

Tilaisuus alkaa jäsenyyksien tarkistuksella ja kahvitarjoilulla  klo 17:30

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksen yhteydessä julistetaan  Lounais–Suomen  Ajokoirayhdistyksen vuoden  ajokoirat 2020 sekä

jaetaan yhdistyksen julistamat palkinnot vuoden 2020 kilpailujen saavutuksista. Myös Ajok & Keaj pm-

kokeiden pokaalit jaetaan tilaisuudessa.

YHDISTYKSEN KILPAILUT JA PALKINNOT

Tiedotteen liitteenä on kilpailujen ja palkintojen säännöt. Ilmoita koirasi kilpailuihin sähköpostitse

yhdistyksen jäsensihteerille 20.6.2021 mennessä  os. sannae.koskinen@pp.inet.fi

Sähköpostissa mainitse kilpailuun osallistuvan koiran nimi & rekisterinumero, omistajan nimi sekä

kilpailujen nimet, joihin koirasi osallistuu.

Kaikki kilpailut koskevat edelliseltä kalenterivuodelta 2020 saavutettuja tuloksia.

Vain kirjalliset, määräaikaan tulleet ilmoittautumiset  otetaan huomioon.

Myös koirat, jotka ovat osallistuneet Kilpaan, Kettu-Kilpaan tai saavuttaneet valionarvon vuoden 2020

aikana ilmoitetaan tällä lomakkeella.

Terveisin

Lounais- Suomen Ajokoirayhdistys ry.
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YHDISTYKSEN PALKINNOT 4.6.2021

1. VUODEN AJOKOIRA
Koira, joka saavuttaa Ajokuninkaan tai K-ajokuninkaan tittelin, on itseoikeutettu vuoden Ajokoira

1.1. AJOK
o AJOK avo1 = 6p, avo2 = 3p, avo 3 = 1p
o Käyttöpuolelta seuraavasti:

§ Kivan sijoituksista porrastetusti: 1.sija=Ajokuninkuus/10p, 2.sija /9p, 3.sija/8p -
jne.10.-13.sija/1p

§ Lohko 1. = 6p, Lohko 2. = 3p , Lohko 3.= 1p
Lohkoon osallistuminen = 2p

§ PM1. = 6p, PM 2. = 3p , PM 3. = 1p
o Muotopuolelta: koiran saavuttamista serteistä (saavutusvuodesta riippumatta) 2p/sert

max 6p
Ei kiertopalkinto!

1.2. KEAJ
o KEAJ avo1 = 6p, avo2 = 3p, avo 3 = 1p
o Käyttöpuolelta seuraavasti:

§ K- Kivan sijoituksista porrastetusti: 1.sija=K-Ajokuninkuus/10p, 2.sija /9p,
3.sija/8p - jne.10.-13.sija/1p

§ K-lohko 1. = 6p, K-lohko 2. = 3p , K-lohko 3.= 1p
K-lohkoon osallistuminen = 2p

§ K-PM 1. = 6p, K-PM 2. = 3p , K-PM 3. = 1p
o Muotopuolelta: koiran saavuttamista serteistä (saavutusvuodesta riippumatta) 2p/sert

max 6p
Ei kiertopalkinto!

2. MUISTOPALKINTO VALIOILLE
Kuluneen toimintakauden aikana valionarvon saavuttaneille koirille.

3. MUISTOPALKINTO KILVANKÄVIJÖILLE
Yhdistyksen jäsenen omistama koira, joka on toimintavuoden aikana osallistunut Kilpa –
otteluun (AJOK/KEAJ)

4. RUMMUN MALJA, V. Rummukaisen muistopalkinto
                     (lahj. Lounais – Suomen  Ajokoirayhdistys ry. )

o Palkinnon saa yhdistyksen jäsenen omistama koira, jonka toimintavuoden aikana
saavuttamien kolmen parhaan AJOK yhteispistemäärä on korkein.

o Kolmesta kiinnityksestä saa omakseen tai se jolla on eniten kirjattuja pisteitä palkinnossa.
o Palkinnosta kilpaillaan kymmenen (10) vuotta alkaen kaudelta 2011.
o Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon nimensä, vuosiluvun ja pistemäärän.
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

5. xx HUMUN MALJA (lahj. Rehti – Humun Kennel/Rauno Elo)
o kilpaillaan kausilla  2017 -2021
o Palkinnosta kilpaillaan jäniksenajokokeessa vuosittain ja malja jaetaan Lounais - Suomen

Ajokoirayhdistyksen vuosikokouksessa.
o xx Humun - Malja jaetaan sille koiralle /koiranomistajalle jolla on enintään kolmen (3)

kokeen yhteispistemäärä korkein. Kokeet tulee olla käytynä Varsinais-Suomen kennelpiirin
alueella.

o xx Humun maljan saa omakseen koira/koiranomistaja joka saa maljaan kolme (3)
kiinnitystä.

o Mikäli maljaan ei kuuden (6) vuoden aikana ole kukaan saanut kolmea (3) kiinnitystä, kierto
katkeaa ja maljan saa omakseen se koiranomistaja, jolla on maljassa korkein vuosittainen
yhteispistemäärä palkinnossa.  Koiranomistaja kaiverruttaa maljaan koiran nimen,
koiranomistajan nimen, pistemäärän ja vuosiluvun.

o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.
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6. SALAMAN MALJA (lahj. Tauno Urmas)
o Yhdistyksen jäsenen omistama koira, joka kalenterivuoden aikana on eniten kerännyt

pisteitä näyttelyissä, käyttöluokan kilpailuluokassa:
o 1.sija = 5p, 2.sija = 4p, 3.sija = 3p, 4.sija = 2p,
o Alku  2002, poikki kolmesta kiinnityksestä.
o Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon nimensä, koiran nimen, vuosiluvun ja pistemäärän.
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

7. KETUNAJOKOKEET ( lahj. Jorma ja Jouko Tolvanen)
o Palkinnon saa haltuunsa se yhdistyksen jäsenen omistama koira, jonka enintään kolmen KEAJ

kokeen yhteenlaskettu koetulos on korkein.
o Palkinnon saa omakseen koira/omistaja joka saa palkintoon (3) kolme kiinnitystä.
o Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon nimensä, koiran nimen, vuosiluvun ja pistemäärän.
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.

8. VUODEN NUORI AJOKOIRAHARRASTAJA (lautanen lahj. L-S pystykorvayhdistys ry)
o Kiertopalkinto jaetaan Lounais-Suomen ajokoirayhdistyksen vuosikokouksessa.
o Jaetaan johtokunnan päätöksellä, enintään 25 -vuotiaalle henkilölle.
o Tämä kanssa jaetaan pokaali joka jää saajalle muistoksi.(kaiverrus: Nuoriajokoiraharrastaja ja

vuosiluku)
o Palkinto kiertää toistaiseksi.
o Alkanut kaudelta 2007.
o Palkinnon saaja kaiverruttaa palkintoon nimensä, koti kunnan ja vuosiluvun.
o Palkinnon saaja toimittaa palkinnon seuraavaan vuosikokoukseen jaettavaksi.


