Jäsentiedote 6/2017
Karkki vai kepponen?
Corgien kanssa varmaan sekä että! Ensilumi on
juuri satanut maahan, eikä Marrasyö ehkä olekaan
niin synkkä kuin olettaa saattaisi.
Kerholla on iloa ja valoa tiedossa syksyn pimeyteen! Suunnittelemme lisäksi kovaa vauhtia jo ensi
vuoden ohjelmaa. Kerhon facebook-sivuilla on ollut kysely ohjelmatoiveistanne. Mikäli se on mennyt ohi, voit vaikka sähköpostilla kertoa mikä juuri
Sinua kiinnostaisi! Ehdolla on mm lajiesittelyjä
slowlitysta, flyballista ja pallopaimennuksesta, jäljestyskurssi sekä paimennuspäivä. Ideoimme
myös päiväleiriä, missä voisi oman kiinnostuksensa ja tasonsa mukaisesti treenailla eri harrastuslajeja. Näistä kaikista kuulet lisää myöhemmin!
Tämä kaikki kiva on mahdollista kerhon tukemana
kuitenkin vain, jos kaikki muistavat maksaa jäsenmaksunsa ja osallistumismaksunsa tilaisuuksiin. Valitettavasti joskus myös peruutukset tulevat
niin myöhään, että kerho joutuu maksamaan tyhjistä paikoista. Ylimääräisten kustannusten välttämiseksi hallitus päätti, että jatkossa osallistumispaikka kerhon tilaisuuksissa varmistuu vasta kun
osallistumismaksu on maksettu. Oman paikkansa
voi toki myydä edelleen toiselle henkilölle, mikäli
viime hetkessä itselle tuleekin jokin este!
-Outi******************************

HALLOWEEN VIRIKERADALLA
Koirankodan virikerata kutsuu kikkailemaan lauantaina 4.11. Jäljellä on vielä muutama vuoro klo
18.00 lähtien.
Osallistumismaksu10€/koira
Ilmoittautumiset 29.10. mennessä
um.nikko@netti.fi ja maksu Turun Corgikerho ry:n
tilille FI13 5229 0940 0093 70.
Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/virikerata

SYKSYN VIIMEINEN UIMAHALLIVUORO ON
9.11.
Turun Koirauimahallista on varattu meille kaikki
kolme allasta on klo 18.00-18.30. Meille on
Osallistumismaksu 10€/koira/kerta.
Ilmoittautumiset um.nikko@netti.fi. Saat varmistuksen, että olet mahtunut ryhmään.
Maksu 5.11. mennessä Turun Corgikerho ry:n
tilille FI13 5229 0940 0093 70. Merkitse viestikenttään uinti/osallistujan nimi.
JOULU ON OVELA …
… suorastaan jännittävä! 18.11. klo 17.30 kokoonnumme Turun Linnaan opastuskierrokselle,
aiheena kidutusta, kuolemaa ja kummituksia!
Monta astetta jouluisempaan tunnelmaan siirrymme opastuskierroksen jälkeen ravintola 3. linjalla
klo 19.00 lähtien.
Osallistumismaksu opastukseen 10€/hlö, omakustanteinen illallinen
Muista ottaa mukaasi n. 5€ arvoinen joululahja
Pukin konttiin!
Ilmoittautumiset ja maksu 1.11. mennessä
um.nikko@netti.fi. Kerro ilmoittautuessasi osallistutko sekä opastuskierrokselle, että illalliselle - vai
jompaan kumpaan!
Maksu Turun Corgikerho ry:n tilille FI13 5229
0940 0093 70. Merkitse viestikenttään osallistujan
nimi/pikkujoulut
HALUAISITKO TREENATA OHJATUSTI RALLY-TOKOA JA/TAI TOKOA OMASSA CORGIRYHMÄSSÄ?
Selvittelemme parhaillaan mahdollisuutta saada
oma vakioryhmä 4-5 harrastajalle Tuijan koirakoulusta, Tuija Seren ohjauksessa ensi vuoden alusta, ehkä 2-3 kk ajaksi. Treenit olisivat kerran viikossa, esim. sunnuntai-iltaisin.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Ulla-Maijaan,
um.nikko@netti.fi.

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Ulla-Maija Nikko, vpj
Heli Hirsikangas,
Johanna Kurokallio
Terhi Lindroos
Marita Mikkola
Pia Rostedt

050 512 1799
050 321 9760
040 5246 796
0400 990 606
044 532 6403
044 710 1579
044 906 4342

Anna Fälden, sihteeri
Yrjö Koho, rahastonhoitaja

044 207 4721
040 0735 960

Pankkitili

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

