Jäsentiedote 6/2018
Kesälaitumet kutsuvat!
Sitä ennen vielä muistutus muutamasta tapahtumasta, joihin ilmoittautuminen tapahtuu keskellä
kesää.
Syksyllekin on tiedossa paljon ohjelmaa – niihinkin
voitte jo ilmoittautua!
-Outi

CORGIEN RANTAPÄIVÄ YYTERISSÄ 7.7.

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

RALLY-TOKO JA MUU TOTTELEVAISUUSKOULUTUS JATKUU SYKSYLLÄ

Kesän kokokohta on Corgien Rantapäivä Yyterissä 7.7. klo 12-16 – koollekutsujana Turun Corgikerho!
Tapahtuma on maksuton, eikä vaadi ilmoittautumista, mutta järjestelyjen kannalta toivosimme tietoa turkulaisista osallistujista ja heidän aikatauluistaan. Roudausapua tarvitaan!
Tekemässämme kyselyssä kiinnostusta rallytokoon oli paljon ja olemme nyt varanneet Tuija Seren koulutuksesta kaksi tuntia. 8 kerran vakiotunti pidetään sunnuntaisin 2.9.-21.10. Hinta jäsenille 80€. Uudet tulokkaat aloittavat 19-20 ja vanhan kaartin vakiotunti on klo 20-21.
Ensimmäinen tunti 19-20 voidaan treenata myös
perustottelevaisuutta tai tokon alkeita. Esittäkää
toiveitanne ohjelman suhteen!
Huom! Sitovat ilmoittautumiset 1.7. mennessä
um.nikko@netti.fi
Haluatko tilata tapahtumapaidan muistoksi? Kuuman kesän cooleimman T-paidan voit tilata linkin

https://goo.gl/forms/un0mambTfZDkFw552 kautta
17.6. mennessä. Paidan voi maksaa etukäteen tai
ostaa sen Rantapäiviltä. Etukäteen maksettuna
paidan hinta on 20€, Rantapäiviltä ostettuna 25€.
Paidan voi myös tilata postitse, jolloin hintaan lisätään postimaksu. Koot 128 cm-XXXXL. Paidat
ovat Fruit of the Loom Softspun unisex t-paitoja,
kuva on digiprintattu ja erittäin kestävä.

ELOKUUN HAU-HAU MATCH SHOW 22.8.

HENKILÖHAUN ALKEET

Tule mukaan talkooporukkaan avustamaan järjesteyissä mätsäripäivänä. Hauskan päivän ja hyvän
mielen lisäksi saat kiitokseksi edun johonkin kerhon järjestämään tapahtumaan!

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

Ilmoittautuminen alkaa klo 17.00 ja kehät pyörähtävät käyntiin klo 18.00. Puffetti notkuu herkkuja ja
tuomarit palkitsevat tuttuun tapaan myös suosikkicorginsa! Komeista palkinnoista kiitämme yhteistyökumppaniamme Hau Hau Championia.

PALLOPAIMENNUSKURSSI

Syksyn ohjelmaa::
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

Pallopaimennus osoittautui niin hauskaksi lajiksi,
että toteutamme toiveenne mukaan 5 kerran kurssin, jossa lajiin pääsee syventymään oikein kun
nolla. 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!

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

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€).

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

