Jäsentiedote 7/2019
Lomakausi alkaa! Ennen kuin kaikki karkaavat laitumille, muistutamme vielä kesän tapahtumista.

kaikki ovat lähtötasosta riippumatta tervetulleita!
Treeneissä teemana perustottelevaisuus, häiriöt,
rally-toko, toko, näyttelyt - mitä ikinä vaan mieleen
tuleekin. Jokainen saa siis treenata juuri sitä mikä
itselle parhaiten sopii. Kiva mahdollisuus päästä
harjoittelemaan corgiporukassa! Rohkeasti mukaan! Osoitteena Saarnipuisto, Saarnitie 29. Torstaisin klo 19.30, alkaen 4.7. Kenttä on keskellä
Kupittaan omakotitaloaluetta. Ilmaisia parkkipaikkoja löytyy kadun varresta ja bussillakin pääsee
lähelle.

-Outi
******************************

HEINÄKUUN KERHOTAPAAMINEN 2.7.
Tähkäpään koira-aitauksessa, Pertuntien päässä
klo 19.00. Lyödäänkö taas ennätys – viime kerralla meitä oli paikalla 17 corgia perheineen!

CORGIEN RANTAPÄIVÄ 6.7. YYTERISSÄ
Corgistit ympäri Suomen kokoontuvat Yyterin koirauimarannalla lauantaina 6.7. Viime kesänä
saimme koottua vieraskirjaan yli 150 tassunjälkeä
– eikä kaikilla suinkaan ollut aikaa käydä ilmoittautumassa! Kavereita rantaleikkeihin on siis luvassa
runsaasti. Turun Corgikerho on koollekutsujan
roolissa, joten toivoisimme kovasti, että teistä jotkut voisivat osallistua myös näihin järjestelyihin.
Lähinnä kaipaamme roudareita tapahtuman alkuun ja loppuun, niin että saamme info-pisteen ja
muut varusteet kannettua paikalle ja sieltä pois.
Kerro siis jos voit olla avuksi järjestelyissä,
um.nikko@netti.fi!
TREENIT SAARNIPUISTOSSA ALKAVAT 4.7.
Kokoonnumme heinäkuusta alkaen torstai-iltaisin
Saarnipuistossa yhdessä treenaamaan erilaisia
asioita. Treeneissä ei ole ketään tiettyä ohjaajaa,
mutta kokeneet konkarit auttavat aloittelijoita eli

HALUATKO TAPAHTUMAPAIDAN MUISTOKSI
RANTAPÄIVÄSTÄ?

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumiset sähköpostilla osoitteeseen
info@aurorafox.fi .
Kirjoita viestin otsikoksi Corgi race. Saat paluuviestinä vahvistuksen paikasta sekä maksutiedot.
Ilmoittautumisen tiedot:
Koiran kutsumanimi
Koiran rotu
Koiran ikä
Kumpaan erään haluat tulla
Omistajan nimi ja puhelinnumero
Paikalla on myös kerhon puffetti. Paikoitustilaa on
rajoitetusti, joten julkista liikennettä kannattaa
suosia, mikäli se on mahdollista.

Lähetä tilauksesi osoitteella um.nikko@netti.fi
Paidan voi lunastaa Rantapäivien infopisteestä tai
tilata sen postiin. Saat laskun jolla voit maksaa
paitasi etukäteen, mutta voit maksaa paidan myös
paikan päällä. Etukäteen maksettuna paidan hinta
on 20€ (+ mahdolliset postikulut) ja Rantapäiviltä
ostettuna 25€. Paidan valmistaja on Fruit of the
Loom, koko vastaa normaalia suomalaista mitoitusta. Materiaali on sofspun-puuvillaa; paidan väri
on valkoinen. Kuva on valmistettu kuusivärisenä
digiprinttinä.
CORGI RACE 25.8.
Jännittävä Corgi Race kiihdytellään 25.8. Vätin
vinttikoiraradalla, os Tammispaltanpuisto, Varkkavuorenkatu. Tapahtuma on herättänyt paljon kiinnostusta, ja sen vuoksi otamme juoksijoiden ilmoittautumiset ennakkoon. Turun Corgikerhon
jäsenille hinta on 6€/lähtö, ennakkoilmoittautuminen 1.-4.7. tämän jälkeen pääsevät myös
kerhon ulkopuoliset ilmoittautumaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 31.7. saakka.
Päivä on jaettu kahteen osaan.
ERÄ 1: Numeroiden jako ja rokotusten tarkistus
alkaa klo 11, juoksut alkavat klo 11.30
ERÄ 2: Numeroiden jako ja rokotusten tarkistus
alkaa klo 14, juoksut alkavat klo 14.30
Mukaan otetaan molempiin eriin rajoitettu määrä
osallistujia, joten olethan nopea, niin varmistat
juoksupaikan koirallesi!

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

SIENIKOIRAKURSSILLE MAHTUU VIELÄ!
Kouluta corgistasi sienestäjä! Järjestämme kuusi
viikkoa kestävän kurssin omalle viiden koiran pienryhmälle alkaen 19.8. klo 18.00 Maskussa.
Kurssin hinta on 150€/koira
Ilmoittautumiset um.nikko@netti.fi

Turun Corgikerho ry:n inforuutu
Outi Toivola, pj
Oona Kurjenrauma, sihteeri
Ulla-Maija Nikko, vpj,
Pia Rostedt
Sanna Sillanpää
Johanna Taka-Anttila
Anna Fälden
Yrjö Koho, rahastonhoitaja
Pankkitili

050 512 1799
0400 518109
050 321 9760
044 906 4342
050 5011432
0400 821927
044 207 4721
040 0735 960

FI13 5229 0940 0093 70

Kerhon kotisivut:
www.turuncorgikerho.net

SEURAA MEITÄ FACEBOOKISSA!
Muista seurata tiedottamistamme myös omassa
facebookryhmässämme. Jätä kommenttisi sinne
aina silloin tällöin, niin viestit varmasti nousevat
esille uutisvirrassasi!

