Tee tilauksesi 4.12. mennessä niin tuotteet
ehtivät vielä jouluksi!

JÄSENTIEDOTE 13/2020
Reippahasti käypi askeleet, corgin hommat on
niin kiireiset! Tiedotteita tulee nyt tiuhaan tahtiin,
mutta niin on tapahtumiakin. Tähän
tiedotteeseen on koottu joulunajan ohjelmaa ja
muutakin mukavaa asiaa.
-

Outi

******************************
JOULUN JÄSENETU CORGIKERHOLAISILLE!
Syksyn ajan on hoidettu kehon liikkuvuutta,
tasapainoiltu ja temppuiltu ahkerasti. Moni
haluaa varmasti jatkaa tätä harjoittelua myös
kotona. Saimme corgikerhon jäsenille mainion
jäsenedun: Voitte TUCK-koodin mainitsemalla
tilata Sonarcin valikoimasta tuotteita 10%
alennuksella Koirapalvelu Evan kautta.
Valikoimaan voi tutustua osoitteessa sonarc.fi
(Huom! tarjous ei koske Back on Trac eikä
Platinum tuotteita) Sieltä löytyvät mm suositut
fitPAWS tasapainovälineet ym!
Eva Teittinen, 040 7376264
koirapalvelueva@gmail.com

******************************

Vuoden viimeinen TREFFI-ILTA Tähkäpään
koirapuistossa on 1.12. klo 19.00

******************************
JOULUKUUN DOXX-TAPAHTUMAT
Muutamia paikkoja on vielä jäljellä vuoden
viimeisin koulutuksiin:
TREENIKUPLA-kurssi starttaa 1.12.
Kurssilla lähdetään parantamaan ohjaajan ja
koiran yhteistyötä. Kurssille osallistuminen ei
vaadi lajitaitoja, mutta on ensisijaisesti
tarkoitettu tokon ja rallytokon harrastajille tai
harrastamaan aikoville. Tällä yhteistyökurssilla
keskitytään mm. palkkaamiseen ja
häiriönsietoon.
Ohjaajana toimii tokon ja rallytokon pitkäaikainen
harrastaja Terhi Lindroos.
Neljän kerran kurssi 1.12 klo 19-19.50,(huom
tiistai!), 13.12 klo 18-18.50, 20.12 klo 18-18.50 ja
27.12 klo 18-18.50
Hinta 40€/koirakko corgikerholaisille, muut 45€
Ilmoittautuminen: um.nikko@netti.fi

Järjestämme 5-18 kk ikäisille pennuille ja
junioreille tarkoitetun mätsärin DoXX-Areenalla,
os. Varastokatu 4, ovi 4, 21200 RAISIO.
Luokat: isot pennut, pienet pennut, ikä 5-18 kk.
Parikilpailu (kaksi saman rotuista koiraa). Myös
näyttelyn suosikkicorgi palkitaan!
Hinta: 10€/kehä, parikilpailu 5€/pari.
Ilmoittautuminen etukäteen sähköpostilla,
um.nikko@netti.fi tai Doxx-Areenalla klo 17.0019.00. Huom! Hallilla on käytössä vain
käteismaksu.
Koronarajoituksista johtuen match shown
arvosteluaikataulu on porrastettu:
18.00 isot pennut
19.00 pienet pennut
20.00 BIS-kehä, parikilpailu ja suosikkicorgi
Tuomareina toimivat: pienet pennut - Saara Uljas,
Lystitassun ja isot pennut – Tiia Nyberg
Paikalla myös Corgi Cafe, varaa käteistä myös
herkutteluun!
Yhteistyössä: HUSSE

NÄYTTELYTAITOJEN TÄSMÄTUNTI DoXX-hallissa
29.11. klo 12.00 ja 6.12. klo 14.00
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi

Suosittu rally-toko –kurssi päättyy, mutta vielä
kokoonnumme täsmätunnille

Ilmoittautumiset 10.12 mennessä
osoitteeseen um.nikko@netti.fi.

RATATREENIIN 6.12. klo 15.30.
Silloin voi harjoitella kisatyyppistä suoritusta.
Jokainen pääsee tekemään kaksi kierrosta. Hyvää
harjoitusta tulevaa Möllikisaa 13.12. varten!

PUUHAILUA JATKETAAN JOULUKIIREIDEN
LOMASSA!

Ohjaajana toimii rally-tokon mes-luokassa
kilpaileva Johanna Taka-Anttila.
Hinta Corgikerhon jäsenille 10€/koirakko/kaksi
kierrosta, muut 12€.
Ilmoittautuminen um.nikko@netti.fi

Puuhiksiin voi ilmoittautua suoraan Koirapalvelu
Evaan. Puuhiksia on tarjolla DoXX-Areenalla su
6.12. KLO 12.00-13.45, su 15.12. klo 18.00-19.45
ja 27.12. klo 12.00-13.45. Viimeisellä kerralla
pääse tutustumaan Doboon!

RALLY-TOKON MÖLLIKISA 13.12.

Rataan tutustuminen alkaa klo 12.00.

Hinta: 18 €/kerta

Kaksi luokkaa: nami-ALO & ALO
Namiluokassa koiran palkkaaminen on sallittua.
Hinta 10 €/luokka, 15 €/kaksi luokkaa.
Kaikista luokista saa kirjallisen arvostelun ja
kaikki osallistujat palkitaan! Lisäksi molemmissa
luokissa jaetaan tuomaripalkinto (TP).
Halutessasi koiralta voidaan testata
luoksepäästävyys sekä mitata säkäkorkeus.

Ilmoittautumiset
https://holvi.com/shop/koirapalvelueva/section/
doxx-areena
Eva Teittinen, 040 7376264
www.koirapalvelueva.fi
www.facebook.com/koirapalvelueva

JOULUVIERAAT YLLÄTETÄÄN HIENOILLA
TEMPUILLA!

PIAN PIKKUTEMPUT 13.12. klo 19.00-19.50
Hauskoja ja helppoja aktivointitemppuja, kuten
"näytä peukku", "halataan", "high five" jne tai
tule näyttämään mitä olet itse opetellut! Tämä
sopii kaikille, eikä edellytä mitään etukäteistietoja
tai -taitoja!
Osallistumismaksu 10€/koirakko corgikerhon
jäsenille, muille 12€

Jouluherkkuja sulatellaan hilpeässä
KINKKUJUMPASSA 29.12. klo 20.00-20.50. Tähän
osallistuvat sekä ohjaajat että koirat!
Osallistumismaksu 10€/koirakko corgikerhon
jäsenille, muille 12€
Ilmoittautuminen: 23.12. mennessä,
um.nikko@netti.fi

Ilmoittautuminen: 9.12. mennessä,
um.nikko@netti.fi
JOULUTEMPPUVALVOJAISET
22.12. klo 20.00-20.50
Virittäydy joulutunnelmaan temppuvalvojaisissa!
Tule opettelemaan hauskoja ja helppoja
temppuja aattoillan iloksi! Kaiken tasoisille
sopivia temppuja opetellaan joulumusiikin
soidessa.
Osallistumismaksu 10€/koirakko corgikerhon
jäsenille, muille 12€

Sitä ennen kokoonnumme kuitenkin muiden
koululaisten tapaan DoXX-Areenalle
CORGIKERHON KUUSIJUHLAAN 20.12. KLO
15.30-17.30

Ilmoittautuminen: 17.12. mennessä,
um.nikko@netti.fi
Syksyn hittituote CORGIJOOGA
järjestetään vielä kaksi kertaa, 22.12. ja 29.12. klo
18.00-19.30
Hinta on 15€/hlö sisältäen ohjauksen 45 min ja
lopuksi virvokkeita corgien seurassa
Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi

Tervetuloa joulujuhlaamme klo 15.30-17.30
DoXX-Areenalle, Varastokatu 4, Raisio.
Ohjelmassa on hauskaa joulupuuhaa ja tietenkin
herkkuja sekä koirille että omistajille!

Tilaisuus on corgikerholaisille ilmainen.
Halutessasi voit tukea ensi vuoden toimintaamme
vapaaehtoisella glögimaksulla kerhon
joululippaaseen
Ilmoittautumiset um.nikko@netti.fi
******************************
MUUTA JOULUISTA OHJELMAA:
Perinteinen CORGIEN JOULUPARAATI 19.12.
järjestetään tänä vuonna osana Turun kaupungin
Joulun Polku –tapahtumaa. Toivommekin
runsasta osanottoa ja jouluista pukeutumista
tähän ”turvavälikävelyyn”!
Kokoontuminen on klo 12.00 Tuomiokirkon
kuusen juurella ja reitti kulkee Itäistä Rantakatua
pitkin Teatterisillalle ja sieltä Kristiinankatua
pitkin Yliopistonkadulle. Kävelykadulla kaupunki
tarjoaa joulukiireen keskellä kaupunkilaisille
joulupuuroa ja corgit tuovat lisää iloa tähän
tapahtumaan klo 13.00. Toivottavasti muutama
corgi ehtii joulukiireiltään jäämään hetkeksi
ottamaan vastaan rapsutuksia, ennen kuin
hajaannumme omiin joulutouhuihimme.

*****************************
OMATOIMINEN HARJOITTELU

Corgikerhon jäsenten on vielä joulukuun ajan
mahdollista vuokrata hallia myös omaa
harjoittelua varten edulliseen hintaan 15€/tunti
tiistaisin ja 20€/tunti sunnuntaisin. Kerhon
ulkopuolisille hinnat ovat 20€/tunti tiistaisin ja
25€/tunti sunnuntaisin. Vapaita vuoroja voi
tiedustella sähköpostilla, um.nikko@netti.fi

Corgikerho on myös kutsuttu mukaan ELÄINTEN
JOULU -hyväntekeväisyystapahtumaan
Metsämäen raviradalle 20.12. Klo 11.30 on
ohjelmassa Corgien Joulushow! Ilmoittaudu
mukaan Joulushowhun um.nikko@netti.fi
mahdollisimman pian, niin saamme pystyyn
hienon – tai ainakin hellyttävän hauskan
esityksen!

******************************
Kerhon tukemat lonkka-, kyynärä- ja
selkäkuvaukset jatkuvat eläinklinikka Sylissä
vielä vuoden loppuun saakka.
Lisätietoja antaa Johanna Taka-Anttila, p. 0400
821927, johanna.takaanttila@gmail.com

Iloista Joulun odotusta toivoo Hallitus

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA ja
INSTAGRAMISSA!
Turun Corgikerho ry
Outi Toivola, pj
Oona Kurjenrauma, sihteeri
Ulla-Maija Nikko, vpj,
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää
Johanna Taka-Anttila
Anna Fälden
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

050 512 1799
0400 518109
050 321 9760
044 906 4342
050 5011432
0400 821927
044 207 4721
040 0735 960

FI13 5229 0940 0093 70

www.turuncorgikerho.net

