Dąbrówka, 20.07.2018r.

Protokół z zebrania założycielskiego klubu kynologicznego

1. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego ,,Bór-Katowice’’ z dnia
26.05.2018r. podczas spotkania zainteresowanych kynologią łowiecką członków koła
powstał organ doradczy Klub Kynologiczny przy Kole Łowieckim ,, Bór-Katowice’’ z
siedzibą w Dąbrówce, ul. Główna 34.
2. Powołano przewodniczącego klubu: Kol. Andrzeja Smułkowskiego,
wiceprzewodniczącego Kol. Marcina Grajckiego oraz sekretarza Kol. Natalię Sus.
3. Określono cele działania klubu:
- promowanie kynologii łowieckiej
- wzajemna pomoc kolegów w układaniu psów myśliwskich i wymiana doświadczeń
- integracja kolegów posiadających psy ras myśliwskich i chęć pracy z nimi dla dobra
koła i łowiska
- doradztwo w wyborze psów pomocnych w pracy w łowisku
- ukazanie myśliwym nieocenionej pracy psów dla łowiska, a tym samym dla budżetu
koła
-zapewnienie udziału psów myśliwskich na polowaniach
- opracowanie rankingu dla najlepszego psa i jego przewodnika
4. Podczas spotkania zarówno Kol. Prezes jak i Kol. Łowczy przekonywali o
konieczności rozwijania kynologii łowieckiej w naszym kole, uzasadniając to ilością
pozyskiwanej przez myśliwych zwierzyny i wielkości łowiska.
5. Głos zabrał również Kol. Andrzej Smułkowski wyjaśniając, że oprócz etyki do
polowań z psami myśliwskim zobowiązuje myśliwych również regulamin polowań,
zgodnie z którym polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania
ułożonego w tym celu psa, z tym, że jeden pies nie może przypadać na więcej niż trzech
myśliwych. Również polowanie na zwierzynę grubą może odbywać się pod warunkiem
zapewnienia udziału w poszukiwaniu postrzałka ułożonego w tym celu psa.
W związku z tym posiadanie psów myśliwskich ułożonych do polowań jest
koniecznością, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem w przypadku ich braku zarówno
polowanie zbiorowe jak i indywidualne nie mogłoby się odbyć. Jak nieocenionym
pomocnikiem myśliwego jest dobrze ułożony pies niech będzie praca jaka zostanie
pokazana podczas obecnego jak i przyszłych sezonów łowieckich. O jakości koła nie
świadczy tylko ilość pozyskanej zwierzyny, ale również sposób podejścia do kwestii
gospodarowania zwierzyną. Praca psów myśliwskich jest doceniana zarówno przez
kolegów myśliwych z koła, a także przez gości polujących w naszym łowisku.
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