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Tiedote seuroille helmikuu 2019
Tämä tiedote on lähetetty sähköpostitse KITUun merkityille jäsenyhdistysten agility-yhteyshenkilöille. Jaathan
tiedotteen sisällön eteenpäin oman seurasi jäsenille.
Seuratietojen päivittäminen KITUun
Monissa seuroissa on vuodenvaihteessa tapahtunut muutoksia seuran toimihenkilöissä. Varmistattehan, että
seuran yhteystiedot ovat oikein KITUssa. Ohje tietojen tarkistamiseen ja muutoksiin löytyy täältä.
Parakisaajien huomioiminen kilpailuissa
Kisajärjestäjät, muistattehan varmistaa, että parakisaajien ilmoittautumisten tärkeät, turvallisen ja sujuvan
kisaamisen mahdollistavat tiedot tavoittavat koetoimitsijan myös silloin, kun kisailmoittautumiset ottaa vastaan
joku muu kuin kisan VKT. Säännöissä myös velvoitetaan kisajärjestäjää toimittamaan tuomarille
mahdollisimman ajoissa tiedot parakisaajan erityisluvan seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ratasuunnitteluun
tai kilpailuaikatauluihin.
TopTeam 2019 kuunteluoppilaspaikat
TopTeam 2019 kausi käynnistyy jo muutaman viikon päästä.
Pohjoisen alueen ensimmäinen leiri pidetään Torniossa Vauhtikoira-areenalla 16.-17.2.2019. Viikonlopulle
otetaan kuunteluoppilaita. Pohjoisen leirin kyselyt Pia Koskenniemi (piakoskenniemi@hotmail.fi)
Eteläisen alueen ensimmäinen leiri on 2.-3.3.2019 Agria Eläinvakuutus Areenalla. Etelän leiriin liittyvät kyselyt
Tiia Lempiäinen (tiia.lempiainen@gmail.com)
MM2019-työryhmän terveiset
MM-2019 -kisojen talkootyöläisten tehtävien organisointi on käynnissä. Työryhmä kiittää kaikkia jo talkootöihin
ilmoittautuneita! Tarvittavia lisärekrytointeja tullaan tekemään kevään mittaan, ja talkooilmoittautumisia
otetaan vastaan koko ajan. Pulaa on etenkin järjestyksenvalvojakortin omaavista henkilöistä. Mikäli sinulla,
ystävälläsi tai sukulaisellasi on järjestyksenvalvojakortti ja halukkuutta talkoilla MM-kisoissa syyskuun 19–22.
päivä, ilmoittautukaa sähköpostitse staff.awc2019@gmail.com. Tervetuloa mukaan tekemään maailman
parhaimpia agilityn MM-kisoja!
Kilpailukirjat (tuloskirjat)
Tuloskirjoja ei päivitetä vastaamaan uusia pikku-kokoluokkia, vaan toistaiseksi käytetään edelleen vanhoja
tuloskirjoja, joissa on vain kolme kokoluokkaa. Tulevaisuudessa on tarkoituksena ottaa käyttöön sähköinen
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tuloskirja, jonka johdosta ei ole lähdetty kehittämään uutta paperista tuloskirjaa. Kilpailija osoittaa koiran
kokoluokan mittaustodistuksella, joka liitetään nykyiseen tuloskirjaan.
Kisavaraustaulukko SAGIn kotisivuilla
SAGI on julkaissut loppuvuonna kotisivuillaan taulukon, jonne kisajärjestäjät voivat merkitä suunnittelemiaan
kisapäiviä. Taulukko löytyy täältä. Taulukon muokkaukseen tarvitaan käyttöoikeus, jonka saa klikkaamalla
taulukossa olevaa “Pyydä muokkausoikeutta”- kohtaa.

ILOMME-yhteistyöetu lisenssinhaltijoille
Lisenssinhaltijat saavat koko vuoden ajan -20% alennuksen kaikista ILOMME -kursseista koodilla sagility.
Lisätietoja ja tilaukset ILOMME-kotisivuilta.
SEO - Sponsorirahaa tarjolla suomalaiselle urheilulle
Suomalainen Energiaosuuskunta SEO haluaa auttaa suomalaisia urheilijoita kohti tavoitteitaan.
ENERGIAA-tiimiin valitaan eri urheilulajien lahjakkuuksia ympäri Suomen. Kaikki ENERGIAA-urheilijat jakavat
SEO:n arvomaailman ja ovat valmiita tekemään kaikkensa menestyksensä eteen. Lisätiedot ja hakemusohje
Usein kysytyt kysymykset
Miten vaihdan lisenssiseuran? Vastaus nettisivuillamme kohdassa ‘Lisenssi’
Miten vaihdan koiran tasoluokan KITUssa? Vastaus KITUn käyttöohjeissa
Miten päivitän koiran säkäluokan KITUssa? Vastaus KITUn käyttöohjeissa
Miten anon koiran siirtoa alempaan tasoluokkaan? SAGIn kotisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella
Mistä löydän tuomarinumerot? Kotisivujen tuomarilistasta
Miten uusin toimitsijakorttini? Vastaus nettisivuillamme kohdassa ‘Koulutus ja valmennus - Toimitsijakortit’
Milloin on seuraava mittaustilaisuus ja missä? Varmistuneiden tilaisuuksien tiedot löytyvät
Mittaustilaisuudet-sivulta.

