Muistilista Suomen Laikajärjestön kokeiden yhteyshenkilöille
Tämän muistilistan tarkoituksena on turvata järjestön yhteistyökumppaneiden
näkyvyys haukkukisoissa yhteistyösopimusten mukaisesti. Lisäksi alla on mainittu
muutamia muita järjestämisen kannalta olennaisia seikkoja, jotta kisat palvelisivat mahdollisimman hyvin
jäsenistöä ja muita yhteistyökumppaneita.
- Royal Canin sponsoroi ruokasäkit palkinnoiksi kisoihin. Ota yhteyttä Mari Smaliin
(mari.smal@royalcanin.com) p. +358 (0)40 777 83 98 tai +358 (0)20 747 96 00 hyvissä ajoin ja
sovi käytännön järjestelyt (milloin, miten ja minne ruokasäkit toimitetaan).
- Tracker sponsoroi tutkan kisojen pääpalkinnoksi. Ota yhteyttä Heikki Sirviöön hyvissä ajoin p.
0400-381 447 (heikki.sirvio@tracker.fi) ja sovi tarkemmin yksityiskohdat.
- Tracker Oy:lle tarjotaan mahdollisuutta tuotteidensa esittelyyn kisapaikalla.
- Tracker Oy:llä on oikeus Live-seurannan järjestämiseen kaikissa mestaruuskokeissa.
- Selvitä järjestön koemateriaalien saatavuus edellisen kisan yhteyshenkilöltä tai
koe- ja kilpailutoimikunnalta ja huolehdi, että ne siirtyvät myös seuraavan kisan järjestäjälle (viiri,
sponsoreiden banderollit, kyltit, liivit järjestäjille, lisäksi onko
mahdollista saada tuotemyyntiä paikalle, kuka hoitaa koirien kuvauksen, kuka tuo
järjestön tervehdyksen, huomioi mahdolliset kutsuvieraat).
- Koirien kuvauksissa täytyy huomioida yhteistyökumppaneiden näkyvyys.
- Koetapahtumassa voittajakoira kuvataan palkintoa luovutettaessa ja kaikki kisakuvat toimitetaan
Tracker Oy:lle mahdollisimman nopeasti ja kuvia saa käyttää vapaasti Tracker Oy:n haluamallaan tavalla.
- Muista kotisivut: hanki ylläpitäjältä tunnukset haukkukisojen omille nettisivuille, jotka
toimivat järjestön pääsivujen yhteydessä.
- Huolehdi kotisivujen päivityksestä riittävän ajoissa, viimeistään kuukautta ennen
kisapäivää (kolmea päivää aiemmin on ilmoitettava osallistuvat koirat varakoirineen).
- Huolehdi, että elokuussa ilmestyvään Laika-lehteen tulee ennakkotiedote järjestämästäsi
tapahtumasta. Taiga-haukkujen osalta tiedotteen olisi hyvä olla kesäkuun lehdessä. Ota
yhteyttä Laika-lehteen laikalehti@gmail.com
- Pyri markkinoimaan kisoja hyvissä ajoin mahdollisimman laajasti (nettisivut, järjestön
keskustelupalsta, lehti ym.), jotta turvattaisiin tasokkaita koiria riittävä määrä kokeisiin.

”Nämä ovat järjestön mainosikkunat”.
- Ilmoita viikkoa ennen kisaa koe- ja kilpailutoimikunnan vetäjälle, että kaikki kokeeseen liittyvät
asiat ovat hoidossa. Tapahtumien onnistuminen on järjestölle tärkeä asia.
- Järjestö on varannut jokaiseen haukkukisaan tietyn avustuksen. Avustus haetaan maksuun
toimittamalla rahastonhoitajalle yhdistyksen/järjestävän tahon nimi ja tilinumero.
Tiedot voit ilmoittaa sähköpostitse laikarahastonhoitaja@gmail.com.
- Yhdyshenkilö vastaa ilmoittautumisten vastaanotosta ja koirien valinnoista Suomen
Laikajärjestön valintasääntöjen mukaisesti. Koe- ja ottelutoimikunta avustaa tarvittaessa.
- Muissa kisoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä laikajärjestön koe- ja ottelutoimikuntaan,
puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan.
- SM-hirvihaukkujen yhteyteen kuuluu virallinen ottelun avaus illallisineen, joka järjestetään kisapäivää
edeltävänä iltana. Kutsu ainakin rotujärjestöjen edustajat ja kennelpiirin edustaja.
- Muihin järjestön mestaruuskisoihin on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan järjestämään, kauempaa
saapuneille tuomareille ja koiranomistajille, majoituksen yhteyteen jotain iltapalaa,
jos kisojen virallinen osuus alkaa vasta aamulla.
Onnistuneita haukkukisoja!

