Jäsentiedote 7/2017
Taas valkeata Joulua…
… nyt näyttää hyvältä, toivottavasti saamme todellakin valkoisen Joulun! Corgit nauttivat lumesta
varmasti vielä enemmän kuin me ihmiset.
Kuin joululahjaksi saimme mukavan yhteistyötarjouksen Prima Pet Premium Oy:ltä! Oli hauska
kuulla, että olemme ” sympaattinen, iloinen sekä
aktiivinen koirakerho”, jonka toimintaa Hau Hau
mielellään tukee. Niinpä Hau Hau tuleekin näkymään tapahtumissamme ensi vuoden aikana! Kiitos tästä kuuluu tietenkin teille sympaattiset, iloiset
ja aktiiviset corgikerholaiset!
Rauhallista Joulua teille kaikille – levätkää ja kerätkää voimia, niin että jaksatte touhuta kaikissa
ensi vuoden tapahtumissamme!
-Outi-

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

Anna itsellesi ja koirakaverillesi mieluinen joululahja – osallistu kerhon tapahtumiin!
ALKUKEVÄÄN OHJELMAA:
TUTUSTUMINEN SLOWLITYYN
Tutustumme "koiralähtöiseen agilityyn" keskiviikkona 24.1. klo 18-20 Raision DoXX-areenalla Merita Lintulan johdolla.
Slowlity on rento agility-tyyppinen laji; agilityesteillä tehdään tehtäviä kunkin koiran omaan tahtiin ja
välillä rauhoittuen. Slowlityyn voivat osallistua kaiken ikäiset, kaiken kuntoiset ja rotuiset koirat. Jokaiselle koirakolle tehdään yksilölliset harjoitteluradat erityistarpeet huomioiden.
Mukaan mahtuu 6 koirakkoa.
HUOM! Ilmoittautuminen sähköpostilla:
um.nikko@netti.fi jo 3.1.2018 mennessä. Osallistumispaikka vahvistuu, kun olet maksanut
osallistumismaksun 15€ Turun Corgikerho ry:n
tilille FI13 5229 0940 0093 70. Merkitse viestikenttään osallistujan nimi/slowlity

RALLY-TOKON/TOKON VAKIOTUNTI
Turun Corgikrholle on varattu vakiotreenitunti Tuijan Koirakoulusta. Kokoonnumme sunnuntaisin
klo 20-21 yhteensä 8 kertaa, alkaen 4.2.2018.
Mukaan mahtuu yhteensä 5 koirakkoa.
Sitovat ilmoittautumiset 15.1. mennessä sähköpostilla, um.nikko@netti.fi. Osallistumispaikkasi
vahvistuu, kun maksat osallistumismaksun Turun
Corgikerhon tilille, FI13 5229 0940 0093 70 . Viestikenttään osallistujan nimi/vakiotunti.
Treenitunnin hinta on 14€/tunti (4 osallistujaa) tai
10€/tunti (5 osallistujaa). Lisätietoja Ulla-Maijalta.

Tunnit voi maksaa kahdessa erässä, kun ryhmän
koko varmistuu.

PAIMENNETAAN PALLOT MAALIIN!
Eikö kotipihalla ole lampaita? Ei hätää - paimennetaan palloa! Pallopaimennus on kaikille koirille
sopiva rento ja hauska laji, mutta se sopii erityisesti paimenkoirille.
Pallopaimennus on erinomainen laji aktivointiin
sekä parantamaan koirakon yhteistyötaitoja ja
kontaktia.
Laji sopii mainiosti myös ns. "pallohepulikoirille".
Testaamme pallopaimennusta la 24.3. klo 10-13
Raision DoXX-areenalla.
Ryhmään mahtuu 6 koirakkoa.
Hinta 30€/koirakko.
HUOM! Ilmoittautuminen sähköpostilla
um.nikko@netti.fi ja maksu Turun Corgikerhon
tilille FI13 5229 0940 0093 70 jo 10.1. mennessä!
Merkitse viestikentään osallistujan
nmi/pallopaimennus
Osallistumispaikka varmistuu vasta, kun olet maksanut osallistumismaksun!
VUOSIKOKOUS
Joko kinkku on valmis? Paistovahti työssään
Merkitse kalenteriisi myös kerhon sääntömääräinen vuosikokous 14.3. klo 18.00. Kokous pidetään ravintola Ilossa. Kerho tarjoaa kokousosallistujille ruokailun, ruokajuomistaan jokainen vastaa
itse. Varsinainen kokouskutsu ja esityslista lähetetään myöhemmin.

Kiinnititkö huomiota koviin ukaaseihin ilmoittautumistiedoissa? Kerho tukee jäsenten harrastuksia
avokätisesti – kaikki osallistumismaksut ovat aina
edullisempia, kuin yksityisesti hankittuna. Kerho
elää kuitenkin vain nimellisten jäsenmaksujen sekä mätsärituottojen varassa. Aina välillä käy niin,
että osallistumismaksut unohtuvat, tai ylivoimainen
este tulee osallistujalle 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!
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