Tisztelt Tenyésztőtárs!
A 2018-as program kialakításának pontosítása, valamint a fajtaklub működtetése,
tenyésztéssel kapcsolatos elvárások egyeztetése érdekében a vezetőség február hónapban
találkozott. Megbeszélésünk visszatekintéssel kezdődött, hisz a 2017-es év eseményeit
elemeztük. A felszínre kerülő hibák valós feltárása a vezetőség felelőssége, feladata, hogy
azokon változtasson, illetve azokat megoldja.
Ezek érdekében a következő főbb gondolatok kerültek felszínre és megvitatásra:







Bírálók kiválasztása
Bírálók munkájának részletes elemzése, értékelése
Szakmai díjak kiosztásának módja
Tiszteletdíjak jelentősége
Díjak ( serlegek nagysága )
Csapatversenyek létjogosultsága, annak jelentősége

Ezen problémák részletes elemzése a jövő feladatának meghatározása végett, valamint a
vezetőségen belül kialakult kisebb feszültség rendezése érdekében is szükség volt. Hosszú,
tartalmas beszélgetés, és az építő jellegű hozzáállás után a négyfős vezetőség egységesen,
egymást segítve kívánja a fajtaklubot tovább vezetni.

Kiemelt feladatok a 2018-as Tenyésztési évben


Bírálati rendszerünk szigorítása
Kiemelten figyelve a következő szempontokra
- Élősködők nem lehetnek a kiállított egyedeken
- Deformált csőrű, lábú galambok kizárása
- Idegen tollak jelenlétének szigorú büntetése
Mindezen felül a fajtaleírás és az ideálrajz a meghatározó a bírálat folyamán!






Díjazás
-

Rendezvényeinken igyekszünk a szakmai díjakra nagyobb serlegeket
biztosítani, valamint előre gyártott zászlókkal fokozni az elismerést.
A tiszteletdíj odaítélése valamilyen szinten a tenyésztő munkáját tükrözi, de ennek
ellenére való igaz, hogy 94 pontos galamb ne kapjon ilyen díjat sem.
A fajtaklub vezetése úgy értékelte, hogy a fiatal galambok csapatversenyét a
jelentkezők alacsony száma miatt 2018-ban nem hirdeti meg. További folytatásától a
Taggyűlés fog dönteni.



Országos szintű rendezvényeken nagyobb létszámú minőségi Strasszergalamb
kerüljön bemutatásra.

Éves program


Fiatal Strasszer Fajtaklub Kiállítás
Időpont:
2018. október 20-21.
Helye:
Balmazújváros
Főszervező: Béke György

A békéscsabai Taggyűlésünkön elfogadottaknak megfelelően két napos lesz a fiatal galambok
kiállítása.


Európa Strasszergalamb Kiállítás
Időpont:
2018. november 9-10.
Főszervező: Bacsa János – Pintér Szabolcs

Ezen kiállítás nevezéséről, látogatásáról külön forgatókönyv készül, melyet mellékelek.


Strasszer Fajtaklub Kiállítás
Időpont:
2018. november. 24-25.
Helye:
Makó, Aradi u. 130. TANMŰHELY
Főszervező: Matuszka István



Országos Nemzeti Galamb és Kisállat Kiállítás
Időpont:
2018. december. 8-9.
Helye:
Dabas, Dobó Aréna

Nagy előrelépésnek tartanánk, ha közösen részt tudnánk venni a Németországi Európa
Strasszergalamb Kiállításon. Ennek megvalósítása érdekében történik a szervezés a következő
feltételekkel:
Kiállítás időpontja: 2018. november 9-10.
Tervezett indulás: 2018. november 8-án a déli órákban
Hazaérkezés:
2018. november 10-én esti órákban
Várható összköltség 60 000 Ft/ fő , ezt a jelentkezők száma is befolyásolja.
Ezen ár tartalmazza az útiköltséget és a szállásköltséget 2 éjszakára. Az utazás abban az
esetben realizálódik, amennyiben a jelentkezők száma eléri a minimum 8 főt.

Jelentkezési feltétel:

25 000 Ft előleg befizetése!!!

Jelentkezési cím:

Bacsa János, 6600 Szentes, Dr. Mátéffy u. 34.

Jelentkezési határidő:

2018. május 30.

A pontos útvonal, egyéb részletek a későbbiekben – látva a résztvevők névsorát – kerül
kialakításra.
Tisztelt Tenyésztő, amennyiben kiállítani kíván galambokat az Európa Kiállításon, úgy Pintér
Szabolcs fajtaklub titkárnál kell a nevezéseket elküldeni. A galambok kiszállítása külön
program.
Kívánok jó egészséget, sikerekben gazdag Tenyésztési évet!

Makó, 2018.03.24.

Matuszka István
Strasszer Fajtaklub Elnök

