Muistilista Suomen Laikajärjestön kokeen järjestäjälle
Tämän muistilistan tarkoituksena on turvata järjestön yhteistyökumppaneiden näkyvyys haukkukisoissa
yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ohjeessa on lisäksi mainittu muutamia järjestämisen kannalta olennaisia asioita,
jotta kisat palvelisivat mahdollisimman hyvin jäsenistöä ja muita yhteistyökumppaneita.

Pääyhteistyökumppaneina Royal Canin ja Tracker
Royal Canin sponsoroi ruokasäkit palkinnoiksi kokeeseen. Otathan hyvissä ajoin yhteyttä ja sovit
käytännön järjestelyt eli milloin, miten ja minne ruokasäkit toimitetaan.
Yhteyshenkilönä Paula Vuoti / paula.vuoti@royalcanin.com / puh. 044 034 3325
Tracker sponsoroi tutkan kokeen pääpalkinnoksi.
Otathan hyvissä ajoin yhteyttä ja sovit tutkan toimituksesta. Yhteydenotosta on käytävä ilmi
mistä kokeesta on kysymys, milloin koe järjestetään sekä tilaajan yhteystiedot mihin tutka
toimitetaan.
Yhteyshenkilönä Heikki Sirviö / heikki.sirvio@tracker.fi / puh. 0400 381 447
Huomioithan lisäksi, että:
- Tracker Oy:lle tarjotaan mahdollisuutta tuotteidensa esittelyyn koepaikalla
- Tracker Oy:llä on oikeus Live-seurannan järjestämiseen kaikissa mestaruuskokeissa
Kokeen järjestäjällä saa olla tapahtumassa myös muita itse hankkimiaan yhteistyökumppaneita.
Muistathan, että ne eivät kuitenkaan kilpaile pääyhteistyökumppaneiden kanssa.

Koemateriaalit ja valokuvaus
Selvitä järjestön koemateriaalien saatavuus edellisen kokeen yhteyshenkilöltä tai
koe- ja kilpailutoimikunnalta. Huolehdithan, että järjestön ”materiaalikassi”
(viiri, yhteistyökumppaneiden banderollit, kyltit, liivit) siirtyy myös seuraavalle kokeen järjestäjälle.
Koetapahtumaan on järjestettävä valokuvaus, mietithän hyvissä ajoin kuka sen hoitaa. Koirien
kuvauksessa täytyy huomioida yhteistyökumppaneiden näkyvyys ja tätä varten on olemassa erilliset
roll upit, joiden edessä kuvaukset tehdään.
Koetapahtumassa voittajakoira kuvataan palkintoa luovutettaessa. Kaikki kisakuvat toimitetaan sähköpostitse
Laika-lehteen (ks. ohjeen seuraava kohta), josta toimitus huolehtii ne edelleen Tracker Oy:lle. Tracker Oy saa
hyödyntää kuvia vapaasti haluamallaan tavalla.

Tiedot kotisivuille ja Laika-lehteen
Ilmoita kokeeseen liittyvät tiedot riittävän ajoissa järjestön sihteerille, jotta hän voi päivittää
tiedot järjestön kotisivuille. Tiedot toimitetaan osoitteeseen laikasihteeri@gmail.com
Huolehdi tietojen ilmoittamisesta riittävän ajoissa, viimeistään kuukautta ennen koepäivää.
Kolmea päivää aiemmin on ilmoitettava osallistuvat koirat varakoirineen.
Tapahtuma-aikaan sivuja päivitetään mahdollisimman reaaliaikaisesti, joten olethan aktiivinen ja
laitat väliaikatietoja mahdollisuuksien mukaan.
Muistathan ilmoittaa elokuussa ilmestyvään Laika-lehteen ennakkotiedotteen
tulevasta tapahtumasta. Taiga-haukkujen osalta tiedotteen olisi hyvä olla jo kesäkuun lehdessä.
Lehden aineistojen määräpäivät löytyvät järjestön nettisivuilta ja Laika-lehdestä.
Pyri markkinoimaan koetta hyvissä ajoin mahdollisimman laajasti (nettisivut, järjestön
keskustelupalsta, lehti) jotta kokeeseen saadaan tasokkaita koiria riittävästi.

Koetapahtumasta julkaistaan juttu kuvineen Laika-lehdessä. Kokeen jälkeen, toimitathan valokuvat valmiiksi
nimettynä jpg-muodossa sekä kokeen tulokset ja jutun tapahtumapäivästä word-asiakirjana. Aineistot Laikalehteen toimitetaan sähköpostitse laikalehti@gmail.com

Koeavustus
Järjestö on varannut jokaiseen haukkukokeeseen avustuksen. Avustus haetaan maksuun
toimittamalla rahastonhoitajalle yhdistyksen / järjestävän tahon nimi ja tilinumero.
Tiedot ilmoitetaan sähköpostitse osoitteella laikarahastonhoitaja@gmail.com.

Mitä muuta on hyvä muistaa
SM-hirvihaukkujen yhteyteen kuuluu virallinen ottelun avaus illallisineen, joka järjestetään
koepäivää edeltävänä iltana.
Muista kutsuvieraat: kutsu ainakin rotujärjestöjen edustajat ja kennelpiirin edustaja.
Muihin järjestön mestaruuskokeisiin on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan järjestämään,
kauempaa saapuneille tuomareille ja koiranomistajille, majoituksen yhteyteen jotain iltapalaa
jos kokeiden virallinen osuus alkaa vasta aamulla.

Onko kaikki kunnossa – keneltä apua
Kokeen yhdyshenkilö vastaa ilmoittautumisten vastaanotosta ja koirien valinnoista Suomen
Laikajärjestön valintasääntöjen mukaisesti. Koe- ja kilpailutoimikunta avustaa tarvittaessa.
Mikäli sinulla on kysyttävää, ota ensisijaisesti yhteyttä koe- ja kilpailutoimikuntaan,
yhteyshenkilö Henry Penttilä / henry.penttila@gmail.com / puh. 045 197 2388.
Tarvittaessa voit olla yhteydessä puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan.
Ilmoita viikkoa ennen koetapahtumaa koe- ja kilpailutoimikunnan vetäjälle, että kaikki kokeeseen liittyvät
asiat ovat hoidossa. Tapahtumien onnistuminen on järjestölle tärkeä asia.

Onnistuneita haukkukisoja!

