Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

1. Yleistä
Vuosi 2017 on yhdistyksen 46. toimintavuosi. Koulutus-, kilpailu- ja leiritoiminta järjestetään
paikallisosastojen ja toimikuntien kautta.
Osallistutaan Suomen Kennelliiton valtuustotoimintaan, Suomen Palveluskoiraliiton yleiskokouksiin
sekä Fédération Mondial du Berger Belgen (FMBB) kokouksiin.

2. Hallinto
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään maaliskuussa, jossa palkitaan vuonna 2016 ansioituneita koiria.
Yhdistyksen syyskokous järjestetään marraskuussa.
Järjestetään johtokunnan ja jalostustoimikunnan yhteinen kokous kerran vuodessa.
Järjestetään johtokunnan, toimikuntien ja paikallisosastojen sekä alueryhmittymien yhteinen
toiminnan suunnittelukokous syksyllä.
Järjestetään noin kymmenen johtokunnan kokousta, joista osa järjestetään sähköisinä.

3. Jalostus ja kasvatus
Jalostustoimikunta valvoo ja ohjaa belgianpaimenkoirien jalostustyötä Suomessa. Sen tavoitteena on
edesauttaa mahdollisimman terveiden sekä luonteeltaan ja ulkomuodoltaan rodunomaisten
belgianpaimenkoirien jalostamista ja kasvattamista.
Pidetään noin kymmenen jalostustoimikunnan kokousta, joista osa järjestetään sähköisinä.
Järjestetään belgipäivät.
Jatketaan tietojen keräämistä terveyskyselyjen avulla, tiedot julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.
PEVISA-tilastot sekä jalostuksen tavoiteohjelmien tavoitteiden seuranta julkaistaan
Belgianpaimenkoirat-lehdessä.

4. Tutkimus
Tutkimustyöryhmä valvoo ja ohjaa SBPKY ry:n osuutta belgianpaimenkoiria koskevissa
tutkimuksissa.
Järjestetään muutama verinäytteiden keräämistapahtuma, joissa sairaiden koirien näytteiden lisäksi
pyritään saamaan näytteitä myös vanhoista terveistä koirista. Avustetaan Hannes Lohen ryhmää
aineiston keräämisessä käyttäytymisprofiileja varten.
Epilepsia-, harmaakaihi- ja kivesvikatutkimukset jatkuvat.
Avustetaan FIN-SAGAS –ryhmän tervuereneiden mahalaukun syöpä –tutkimusta tarpeen mukaan
tiedottamalla sekä julkaistaan tutkimuksen tulokset Belgianpaimenkoirat-lehdessä.

5. Tiedotus- ja julkaisutoiminta
Julkaistaan Belgianpaimenkoirat-lehti kuutena numerona.
Julkaistaan rekisteröinnit, tutkimus- ja luonnetestitulokset sekä näyttely- ja koetulokset yhdistyksen
kotisivuilla.
Kehitetään ja ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja.
Johtokunta tiedottaa jäsenistöä jokaisessa Belgianpaimenkoirat-lehdessä sekä vähintään kerran
kuussa yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebook-sivulla.
Toimikunnat ja toimihenkilöt raportoivat vähintään kuukausittain johtokunnalle.

6. Näyttelytoimikunta
Näyttelytoimikunta vastaa erikoisnäyttelyiden järjestelyistä yhdessä paikallisen organisaation kanssa
sekä vastaa SBPKYn rotujärjestövelvoitteiden toteuttamisesta Suomen Kennelliiton
ulkomuototuomarikoulutuksessa.
Järjestetään belgianpaimenkoirien erikoisnäyttely Vihtavuoressa.
Järjestetään ulkomuototuomarien erikoiskoulutus.
Järjestetään ulkomuototuomarien arvostelu- ja näyttökoe..
Järjestetään Open Show.

7. Koe-, kilpailu- ja koulutustoiminta
Agility-toimikunta
Agility-toimikunta pyrkii edistämään agilityn harrastamista belgianpaimenkoirilla Suomessa. Agilitytoimikunta on agility-harrastajien yhteistyöelin. Se jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia sekä
jäsenistöä agilityyn liittyvissä asioissa.
Pyritään nimeämään yhdistyksen joukkue agilityn Suomenmestaruuskilpailuihin.
Järjestetään agilityn rotumestaruuskilpailut syksyllä.
Osallistutaan FMBB:n MM-kilpailuihin.
Toimikunta tekee johtokunnalle esitykset yhdistyksen agility-edustusjoukkueista.
Toimikunta koordinoi agilityn FMBB-joukkueen varainhankintaa.
Kansainvälisten lajien toimikunta
Kansainvälisten lajien toimikunta pyrkii edistämään IPO:n, Mondioringin ja FH:n harrastamista
belgianpaimenkoirilla Suomessa. Kansainvälinen toimikunta on kansainvälisen kilpailutoiminnan ja
lajien harrastajien yhteistyöelin. Kansainvälinen toimikunta jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia
sekä jäsenistöä IPO:n, mondioringin ja FH:n osalta.
Toimikunta pyrkii hankkimaan järjestäjät rotumestaruuskilpailuille seuraavien lajien osalta:
- IPO
- Mondioring
- FH/IPO-FH
sekä avustamaan niiden järjestelyissä.
Osallistutaan FMBB:n MM-kilpailuihin IPO:ssa ja Mondioringissä.
Toimikunta tekee johtokunnalle esityksen yhdistyksen IPO- ja Mondioring-edustusjoukkueista.
Toimikunta koordinoi yhdistyksen IPO:n ja Mondioringin FMBB-joukkueiden varainhankintaa.
Kansallisten lajien toimikunta
Kansallisten lajien toimikunta pyrkii edistämään kansallisten lajien sekä vesipelastuksen
harrastamista belgianpaimenkoirilla Suomessa. Se on kansallisten lajien ja vesipelastuksen
harrastajien yhteistyöelin. Kansallisten lajien toimikunta jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia sekä
jäsenistöä kansallisiin lajeihin ja vesipelastukseen liittyvissä asioissa.
Toimikunta pyrkii hankkimaan järjestäjät rotumestaruuskilpailuille seuraavissa lajeissa:
- valjakkohiihto
- vesipelastuskoe
Järjestetään pk-rotumestaruuskilpailut (etsintä, haku, jälki, viesti).
Pyritään järjestämään useampia kansallisten lajien koulutuspäiviä eri puolilla Suomea.
Pyritään varaamaan kenttävuoro pääkaupunkiseudulta.
Luonteenarviointitoimikunta
Luonteenarviointitoimikunnan tehtävänä on edistää belgianpaimenkoirien luonteiden mittausta ja
arviointia sekä jakaa tietoa testaus- ja mittausmenetelmistä.
Pyritään järjestämään kaksi luonnetestiä ja yksi MH-luonnekuvaus.
Pyritään järjestämään luento luonteen arvioinneista.
Paimennustoimikunta
Paimennustoimikunta pyrkii edistämään paimennusharrastusta belgianpaimenkoirilla Suomessa ja
lisäämään tietoisuutta lajista.

Järjestetään paimennuksen rotumestaruuskilpailut kesällä.
Järjestetään paimennuskoe sekä esikoe kesällä.
Pyritään järjestämään yksi tai kaksi paimennuksen tutustumispäivää syksyllä.
Toko-toimikunta
Toko-toimikunta pyrkii edistämään tokon harrastamista belgianpaimenkoirilla Suomessa. Tokotoimikunta on toko-harrastajien yhteistyöelin. Se jakaa tietoa ja opastaa rodun harrastajia sekä
jäsenistöä tokoon liittyvissä asioissa.
Pyritään nimeämään SBPKY:n joukkue tottelevaisuuskokeen Suomenmestaruuskilpailuihin.
Järjestetään tottelevaisuuskokeen rotumestaruuskilpailut.
Osallistutaan FMBB:n MM-kilpailuihin tokossa.
Toimikunta tekee johtokunnalle esitykset yhdistyksen toko-edustusjoukkueista.
Toimikunta koordinoi tokon FMBB-joukkueen varainhankintaa.
Jatketaan toko-renkaan toimintaa.
Rally-toko
Pyritään järjestämään rally-tokon rotumestaruuskilpailut.

8. Paikallisosastot
Etelä-Karjalan Belgit, Keski-Suomen Belgianpaimenkoirat, Pohjoisen Belgit ja Susirajan Belgit
toimivat SBPKY:n rekisteröimättömänä paikallisosastona. Paikallisosaston tarkoituksena on herättää
ja ylläpitää belgianpaimenkoiraharrastusta toiminta-alueellaan sekä edistää ja tukea sitä. Varsinaiset
kokoukset järjestetään tammikuussa ja syyskuussa.
Etelä-Karjalan Belgit
Järjestetään mm. tottelevaisuus- ja maastokoulutuksia sekä kursseja tarpeen mukaan.
Järjestetään match-show, speedrace ja mahdollisesti käyttäytymiskoe.
Järjestetään pikkujoulut.
Keski-Suomen Belgianpaimenkoirat
Järjestetään match show syksyllä.
Järjestetään maastolajien koulutusta.
Tarjotaan jäsenille hallivuoromahdollisuutta.
Pohjoisen Belgit
Järjestetään tottelevaisuuskurssi huhtikuussa.
Järjestetään näyttelytottumusharjoitukset toukokuussa.
Järjestetään epävirallinen jälkikoe kesäkuussa.
Järjestetään agilitykurssi kesäkuussa.
Järjestetään belgipäivät ja leiri heinäkuussa.
Järjestetään match show elokuussa.
Susirajan Belgit
Osallistutaan aktiivisesti emoyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin.
Pyritään aktivoimaan jäsenistöä.
Pyritään järjestämään tottelevaisuuskoulutusta keväällä.

9. Talous ja varainhankinta
Valtaosa yhdistyksen tuloista kerätään jäsenmaksuina. Jäsenmäärä pyritään säilyttämään samana
(noin 1300 varsinaista jäsentä).
Pyritään hakemaan yhdistykselle yhteistyökumppaneita.
Myydään mainostilaa yhdistyksen kotisivuille.
Julkaistaan seinäkalenteri 2018.

10. Tapahtumakalenteri
26.2.2017
26.-30.4.
10.6.2016

Valjakkohiihdon rotumestaruuskilpailut, Imatra
Belgianpaimenkoirien MM-kilpailut (FMBB MM) sekä FMBB:n erikoisnäyttely, Halle
(Saale), Saksa
Erikoisnäyttely, Vihtavuori

