Jäsentiedote 7/2018
Koululaisia huhuillaan jo lomilta, niin teemme mekin. Kursseja ja monenlaista mukavaa on syksylle
luvassa! Olkaapa ahkeria ja osallistukaa.
-Outi
******************************

RALLY-TOKO JA MUU TOTTELEVAISUUSKOULUTUS JATKUU 2.9. ALKAEN

Tuijan koirakoulussa starttaa kaksi ryhmää.8 kerran vakiotunnit pidetään sunnuntaisin 2.9.21.10. Hinta jäsenille 80€. Ensimmäinen ryhmä
klo 19-20 kertaa aluksi perustottelevaisuutta ja
jatkaa sen jälkeen alkeistokon ja rallytokon alkeiden parissa. Ne, kenelle rallytokon alokasluokan
kyltit ovat jo tuttuja, treenaavat kakkosryhmässä
klo 20-21. Vapaita paikkoja voi tiedustella
um.nikko@netti.fi

ELOKUUN HAU-HAU MATCH SHOW 22.8.

Tule mukaan talkooporukkaan avustamaan järjesteyissä mätsäripäivänä. Hauskan päivän ja hyvän

mielen lisäksi saat kiitokseksi 20€ edun johonkin
kerhon järjestämään tapahtumaan ensi vuonna!
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.

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

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 pikaisesti, um.nikko@netti.fi

Kurssi järjestetään neljänä peräkkäisenä sunnuntaina, alkaen 9.9. klo 18.00 ja sen hinta kerholaisille on vain 60€ (normaalihinta 80€)
Pawsiteamin koulutushallin osoite on Yrittäjänkatu
4, 20760 Piispanristi.
Ilmoittautumiset 24.8. mennessä,
um.nikko@netti.fi

PALLOPAIMENNUSKURSSI
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 31.8. mennessä
um.nikko@netti.fi

BOOTYCAMP!

VIRIKERADALLE 6.10.
Eikö takapää tiedä mitä etupää tekee? Takapäänkäyttö on isossa osassa monia harrastuslajeja –
toko, rally-toko, agility… Kehonhuolto on tärkeä
osa niin harrastus- kuin kotikoirankin elämää. Neljän kerran tehokurssilla keskitytään koiran kehonhallintaan ja erityisesti takapään koordinaatioon ja
käyttöön. Kurssin ohjaa koirahieroja Anu Rikkilä
Koirakoulu Pawsitemissa.
Corgikerhon omaan pienryhmään mahtuu max 4
koirakkoa. Mitään pohjataitoja ei vaadita, harjoitukset tehdään jokaisen koiran kunnon ja osaamisen mukaan.

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! Varaa paikkasi
um.nikko@netti.fi

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

SLOWLITYYN TUTUSTUMINEN 22.10.

Turun Corgikerho ry:n inforuutu

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€).
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