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AMERIKANAKITA
Amerikanakita on meistä rodun harrastajista tietysti
maailman ihanin ja hurmaavin rotu.

YHDISTYKSEN ESITTELY

JÄSENEDUT jotka saat jäsenmaksun maksamalla

Perustettu vuonna 2003 nimellä Suurijapaninkoira ry.
-> nimi muuttunut vuonna 2006

jäsenlehti ilmestyy 3 kertaa vuodessa
yhdistyksen järjestämiin kursseille ja
tapahtumiin jäsenhinnoilla

Suomen Amerikanakita ry:ksi.
Kuitenkin jokaisella rodulla on hyvien puolien lisäksi
sellaisia rotuun liittyviä ominaisuuksia, jotka
hallitsemattomina voivat muuttua huonoiksi
ominaisuuksiksi. Näin on myös amerikanakitan
kohdalla.
Rodun edun mukaista on se, että siitä jaetaan sellaista
objektiivista tietoa joka kertoo mahdollisimman
pitkälle millaisesta koirasta on kysymys. Näin
rotumme pariin tulevat uudet harrastajat tietävät jo
heti alkumetreiltä millaisen ystävän he ovat itselleen
valinneet.
Amerikanakita ei ole jokaisen ihmisen koira. Sen
omistajan tulee olla fyysisesti ja henkisesti vahva,
oikeudenmukainen, itsepäinen, sisukas ja joskus
hyvinkin tiukka, mutta myös äärettömän lempeä ja
rakastava.
Miksi? Siksi, että amerikanakita on itse juuri sellainen.
Sen on helppo kunnioittaa isäntää, josta löytyy
samankaltaiset, ylivertaiset ominaisuudet kuin siitä
itse

osallistumisoikeuden vuoden voitokkain ja
TOP kilpailuun

Yhdistyksemme mm.

vuosijäsenä äänivalta ja osallistumisoikeus
yhdistyksen kokouksissa

edistää ja ylläpitää puhdasrotuisen
amerikanakitan kasvattamista ja jalostusta

osallistumisoikeus kalenterikuva -kisaan ja
rotukalenterin hankintaan

kirjaa ja julkaisee näyttely- ja koetuloksia
ylläpitää ja suunnittelee erilaisia yhdistyksen
sisäisiä kilpailuja

LIITY JÄSENEKSI!

tarjoaa jalostusneuvontaa kasvattajajäsenille

Yhdistyksen jäsenyydet:

toimeenpanee koiranäyttelyitä

Uusi jäsenyys 30€ (25€ + 5€ liittymismaksu)
Perhejäsenyys 10€
Kannatusjäsenyys 150€

järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
jäsenistölleen ja arvostelutuomareille
julkaisee lehteä ja muita tiedotteita
jäsenilleen, sekä tuottaa rotuaiheisia
materiaaleja
tuo rotua esille erilaisissa tapahtumissa

Liityn Suomen Amerikanakita ry:n jäseneksi.
(voit myös täyttää hakemuksen nettisivuillamme
www.amerikanakita.fi - liity jäseneksi! - linkin kautta)

Nimi:

solmii ja ylläpitää kansainvälisiä suhteita
muihin amerikanakita yhdistyksiin ja rodun
parissa työskenteleviin tahoihin

Osoite:

seuraa rodun ja kenneltoiminnan kehitystä
kotimaassa kuin ulkomaillakin

Toimipaikka:

tekee rotua koskevia aloitteita

Puhelin:

Postinumero:

Sähköposti:
Perheenjäsenen nimi:
Yhdistyksemme toimii koko Suomessa.
Suomen Amerikanakita ry. on Suomen Kennelliiton
(SKL), sekä Suomen Seurakoirayhdistyksen (SSKY)
jäsenyhdistys.

Paikka, aika ja allekirjoitus
Täyttämällä ja lähettämällä jäsenlomakkeen annan suostumukseni Suomen
Amerikanakita ry:n ylläpitää jäsenyyteni ajan edellä mainittuja jäsentietojani.

