Jäsentiedote 4/2018
Kevättä kohti mennään kovaa vauhtia vastavalitun
hallituksen johdolla. Kiitos kaikille edellisen kauden luottamushenkilöille ja tervetuloa uudet!
-Outi
******************************

TERVEISET VUOSIKOKOUKSESTA
Kiitos runsaasta osallistumisesta vuosikokoukseen! Sääntömääräiset asiat tuntuvat usein tylsiltä, eivätkä ne jaksa kiinnostaa jäsenistöä. Tällä
kertaa osallistujia oli ilahduttavan paljon, ja pääsimme kokouksen ohessa keskustelemaan kerhon
toiminnasta ja jäsenten toiveista.
Vuosikokous 14.3.2018 valitsi Turun Corgikerho
ry:n hallituksen:

suista, puiden havinasta, lintujen laulukonsertista,
maiseman lumouksesta. Jokainen koira on onnellinen päästessään käyttämään nenäänsä ja kiipeillessään ja juostessaan vaihtelevassa maastossa.
Jäljestyskurssi järjestetään 9.4. alkaen Merimaskussa klo 17.30-19.30 – mukaan mahtuu vielä
2 koirakkoa.
Hinta kerholaisille 65€/koirakko. Ei ikärajaa!
Perheenjäsenet ja turistikoirat ovat myös tervetulleita mukaan.
Jos sinulla on ystävä, joka olisi kiinnostunut tästä
kurssista, on hinta kerhon ulkopuolisille
75e/koirakko.
Ilmoittautumiset sähköpostilla um.nikko@netti.fi
Maksu FI13 5229 0940 0093 70, Turun Corgikerho ry. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/jäljestys

Puheenjohtaja Outi Toivola
Oona Kurjenrauma
Johanna Kurokallio
Terhi Lindroos
Ulla-Maija Nikko
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää
Halölitus järestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan ja valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan.
Onnea ja menestystä tuleviin tehtäviin!
Jäsenmaksu päätettiin pitää edelleen samana,
10€/varsinainen jäsen ja 3€ perheenjäsen. Pyrimme jatkossakin säilyttämään jäsenmaksun tällä
varsin kohtuullisella tasolla. Tulkaa siis kaikki mukaan talkoisiin tai osallistumaan kerhon Match
Show –tapahtumiin, joilla keräämme varoja toimintaamme!
******************************

KEVÄÄN JA KESÄN OHJELMAA:
Keväinen metsä on tuoksuja täynnä! Ulkoilu ja liikunta kohentavat sekä koiran että ohjaajan mielialaa ja kuntoa. Ihmisellä jo 15 minuutin metsälenkki alentaa verenpainetta ja kohottaa elinvoimaisuuden tunnetta. Stressi laskee metsän tuok-

Piupali paupali paimenkoirat! Kerho järjestää
Paimennuspäivän 12.5. Liedossa klo 9-16
Hinta kerholaisille 40€/koirakko, kuunteluoppilaat 20€.

Huom! Myös tänne mahtuu muutama osallistuja
kerhon ulkopuoleltakin. Heille osallistumismaksu
on 50€/koira. Ilmoittautumiset sähköpostilla
um.nikko@netti.fi.
Osallistumispaikka tilaisuuksiin vahvistuu, kun
olet maksanut osallistumismaksun Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229 0940 0093 70. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi /paimennus
Muista myös lähestyvä Hau-Hau Match Show
Kupittaan kaivokentällä 10.5.
Tule mukaan iloiseen talkooporukkaan tai tuo corgisi mukaan kisailemaan! Myös tuomarien suosikkicorgi palkitaan!

Kaikista luokista palkitaan 3 nopeinta joukkuetta.
Myös jokaisen luokan nopein yksilösuoritus palkitaan. Palkinto jaetaan myös jokaisen luokan
tsempparille (tuloslistan käänteisen järjestyksen ensimmäinen koira)
Koko tapahtuman osuvin joukkuenimi palkitaan.
Jos kiinnostuit kisasta, ota yhteyttä,
um.nikko@netti.fi!
Kesän kokokohta on Corgien Rantapäivä Yyterissä 7.7. – koollekutsujana Turun Corgikerho!

Kaikissa tapahtumissamme mukana

Saammeko koottua edustusjoukkueen RotuRaceen? Leikkimielinen joukkuekisa käydään 26.27.5. Hyvinkään vinttikoiraradalla.

Juostava matka on 80 metrin suora, joka on aidattu koko matkalta. Joukkueen koirat juoksevat yksitellen lähtölistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritus tapahtuu joko käsiviehettä ajaen tai omistaja
voi kutsua/houkutella koiraansa maalialueelta
Mikäli koiralle tulee matkan varrella muuta tekemistä, voi lähettäjä suorittaa juoksun koiran puolesta. Vaikka parasta asua ei palkitakaan, luo
hauska teema ja sen mukainen pukeutuminen lisää tunnelmaa!
Joukkue muodostuu 4 koirasta, varakoiria saa nimetä useamman. Koiran täytyy olla vähintään 9kk
ikäinen, terve ja rokotusmääräysten mukaisesti
rokotettu. Kiimainen narttu ei voi osallistua kilpailuun ja kiimaisen nartun tuominen lähtö- ja katsomoalueelle on kiellettyä.
Luokat:
- Minit, alle 40cm
- Midit, 40 - 53cm
- Maxit, 53 cm -> ,mutta alle 60 kg

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Oona Kurjenrauma
Johanna Kurokallio
Terhi Lindroos
Ulla-Maija Nikko,
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää

050 512 1799
0400 990 606
044 532 6403
050 321 9760
044 906 4342

Anna Fälden, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

044 207 4721
040 0735 960

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

