Jäsentiedote 5/2018
Hallitus on valmiina vastaamaan omaan huutoonsa! Kysyimme fb-ryhmässä mielipiteitänne ensi
syksyn ohjelmasta, ja kaikkiin ehdotuksiin oli niin
paljon kiinnostusta, että ryhdyimme heti tuumasta
toimeen ja varailemaan aikoja. Tässä siis jo etukäteistietoa ensi syksyn ohjelmasta. Tapahtumiin voi
jo ilmoittautua, mutta muistuttelemme näistä kyllä
vielä myöhemminkin!

CORGIEN RANTAPÄIVÄ YYTERISSÄ 7.7.
Kesän kokokohta on Corgien Rantapäivä Yyterissä 7.7. – koollekutsujana Turun Corgikerho!

Kerho tulee jäsenten harrastustoimintaa maksamalla aina tuntuvan osuuden koulutusmaksuista.
Haluamme tarjota matalan kynnyksen uusiin lajeihin tutustumiseen ja corgien kanssa harrastamiseen ylipäätään. Kerho elää jäsenmaksuillaan ja
sen vuoksi muistutammekin tarkistamaan, että
asia on sinun kohdaltasi hoidettu! Vaatimattomalle
jäsenmaksulle saa corgikerhossa huikeasti vastinetta!
-Outi
CORGIRACE ELOKUUSSA!
******************************

HAU-HAU MATCH SHOW 10.5. KUPITTAALLA
Tule mukaan talkooporukkaan 2.5. kasaamaan
mätsäriin tarvittavaa tarpeistoa Pian kerhohuoneelle, Huvilakatu 1, tai avustamaan järjesteyissä
varsinaisena mätsäripäivänä Kupittaan kaivokentälle.

RotuRacea ei tänä vuonna järjestetäkään. Sen
sijaan pyrimme järjestämään Turun Vinttikoiraradalla oman CorgiRacen elokuussa! Palaamme
asiaan hieman myöhemmin – seuraa ilmoittelua!

Ilmoittautuminen alkaa klo 11.00 ja kehät pyörähtävät käyntiin klo 12.00. Puffetti notkuu herkkuja ja
tuomarit palkitsevat myös suosikkicorginsa! Komeista palkinnoista kiitämme yhteistyökumppaniamme Hau Hau Championia.

ELOKUUN MÄTSÄRI 22.8.
Elokuussa järjestämme toisen Match Shown Kupittaalla. Tästä lisää myöhemmin!

Syksy tuo tullessaan vaikka mitä! Kalenterit esiin:
LENKKI KAHDELLA TAPAA
Lauantaina 1.9. klo 12.00 kokoonnumme Heinänokan leirikeskuksen parkkipaikalla ja teemme
ensi kävelylenkin, jonka jälkeen siirrymme grillaamaan. Kerho tarjoaa makkarat ja lisukkeet, jäsenet mukavan seuran! Ilmoittautumiset
um.nikko@netti.fi

PALLOPAIMENNUSKURSSI

RALLY-TOKO
JATKUU SYKSYLLÄ
…ja uudetkin harrastajat mahtuvat
mukaan! Tarvittaessa varaamme
Tuija Seren koulutuksesta kaksi tuntia. 8 kerran vakiotunti pidetään
sunnuntaisin 2.9.21.10. Hinta jäsenille 80€. Vanhan
kaartin vakiotunti on
klo 20-21, mutta jos
osallistujia tulee riittävästi, varaamme myös edellisen tunnin klo 1920 uusille tulokkaille. Sitovat ilmoittautumiset
1.7. mennessä um.nikko@netti.fi

HENKILÖHAUN ALKEET
Syyskuussa tutustumme myös henkilöhakuun.
Neljän kerran kurssi järjestetään Merimaskussa
maanantaisin 3.-24.9. alkaen klo 18. Hinta jäsenille vain 65€/koirakko (normaalihinta 80€). Mukaan mahtuu 6 koirakkoa. Ilmoittautumiset 1.8.
mennessä, um.nikko@netti.fi

Pallopaimennus osoittautui niin hauskaksi lajiksi,
että toteutamme toiveenne mukaan 5 kerran kurssin, jossa lajiin pääsee syventymään oikein kunnolla. Pallopaimennus on kaikille koirille sopiva
rento ja hauska laji, joka sopii erityisesti paimenkoirille. Pallopaimennus on erinomainen laji aktivointiin sekä parantamaan koirakon yhteistyötaitoja ja kontaktia.
Kurssi järjestetään DoXX-Areenalla Raisiossa
keskiviikkoisin klo 18-19 alkaen 19.9. Kurssin
hinta on jäsenille 70€/koira (normaalihinta 85€)
Ryhmään mahtuu 6 koirakkoa.
Ilmoittautumiset 15.8. mennessä
um.nikko@netti.fi

VIRIKERADALLE 6.10.
Supersuosittu virikerata on varattu meille jälleen
Koirankodasta 6.10. klo 15-20. Puolen tunnin aika
kerhohintaan 10€/30 min. Bonuksena mahdollisuus ottaa saman omistajan toinenkin koira samaan aikaan touhuamaan virikeradalle! Virikeradan normaalihinta on 15€/koira, joten tämä on kyllä ohittamaton tarjous!

SLOWLITYYN TUTUSTUMINEN 22.10.
Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan kevään
slowlitytutustumiseen. Slowlity on rento agilitytyyppinen laji; agilityesteillä tehdään tehtäviä kunkin koiran omaan tahtiin ja välillä rauhoittuen.
Slowlityyn voivat osallistua kaiken ikäiset ja kaiken
kuntoiset koirat. Jokaiselle koirakolle tehdään yksilölliset harjoitteluradat erityistarpeet huomioiden.
Uusimme tapahtuman DoXX-Areenalla maanantaina 22.10. klo 18-20. mukaan mahtuu max 8 koirakkoa. Hinta jäsenille 20€/koira (normaalihinta
30€).

Huom! Osallistumispaikkasi kerhon tapahtumissa varmistuu vasta, kun maksat osallistumismaksun Turun Corgikerho ry:n tilille
FI13 5229 0940 0093 70. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi /tapahtuma, johon osallistut

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

050 512 1799
0400 518109
0400 990 606
044 532 6403
050 321 9760
044 906 4342
050-5011432

Anna Fälden, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja

044 207 4721
040 0735 960

Pankkitili

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

Kaikissa tapahtumissamme mukana

