Medlemsinfo for Norsk schæferhund klub avd. indre Østfold.

Høst 2018.

Sommeren har vært eventyrlig varmt og håper mange har hatt
mange fine opplevelser med hunden sin om det er turer eller startet
på stevner eller vært på utstilling.
Styret har startet opp igjen etter sommerferien.
Det har vært gjennomført dugnad på schæferplassen og hytta er
vasket og avfall levert på søpledynga.Det store hinderet(møne) har
fått en oppgradering.hytta og plassen er nå klargjort for høstens
treninger.
Styret oppfordrer medlemmene til å bli flinkere til og rydde etter seg
når dem er på trening,regelverk for schæferplassen vil bli utarbeidet.
Det er utarbeidet ny kiosk vakt liste for høst/vinter,den finner du på
http://www.scaferplassen.com/422255055
Pass på din dato.

Høsten vil bli fylt med aktiviteter.
Høst utstillingen med lydighet er 30 september.
Utstillingen dømmes av Mats Høglund fra sverige,lp dømmes av Arild
Bernsen og Roar Holmen.vi håper på god deltagelse av klubbens
medlemmer.

Rik grunnkurs 12-14 oktober med instruktør Rolf Hegg
Infomasjon finner du her:
http://www.scaferplassen.com/421614464

Test og kåringshelg 27 og 28 oktober
med karakter test,brukshundkåring,ferdsel prøve,uhp
prøve,funksjonsannalyse,norsk og tysk avelskåring
Vi starter også opp ferdsel prøve kurs.bare og melde på.

FERDSELSPRØVEKURS
Har du planer om å ta en ferdselsprøve i høst eller neste år, så har du mulighet
for å få veiledning og hjelp nå.
Ferdselsprøven er inngangsbilletten til å starte i RIK, enten om du skal ta IPOprøve på hunden din eller du har lyst til å starte i SL.
Alder på hund for å starte Ferdselsprøve er 15
måneder.
Norsk Schäferhund Klub avd Indre Østfold starter et kurs nå i høst. Kurset vil gå
over 10 kvelder, med mulighet for å gå opp til prøve hos oss i oktober.
Dere må ha grunnleggende kunnskap i lydighet for å melde på kurset.
Max deltakere: 6
Start: 12 september kl 18.00
Pris: 800 medlemmer,1200 for ikke medlemmer
Instruktør: Kristin Karlsen
Påmelding: Svein Nilsen niknilse@online.no

Det vil også bli planlagt appelcupp også denne vinteren,her kommer vi tilbake
med informasjon når planene er klare.
Organiserte Treninger på schæferplassen er følgende dager.
Tirsdager:RIK gruppe B treninger kl 18.00
Torsdager:Fellestreninger av lydighet kl 18.00
Søndager:10.30 -12.00 lp treninger
12.00-13,30 Utstilling trening
13.30-15.00 RIK trening
De andre dagene er banen åpen for treninger for klubbens medlemmer for
fritrening.husk hundene føres i bånd og det skal tas opp og kastes avfall etter 2
og 4 beinte så plassen er ryddig.
Frist for innsendelse til hs ærespriser i lp,utstilling og bruks/ipo er 31 oktober.
Bruk nå høstens muligheter til og trene og komme deg ut med hunden din i den
flotte naturen vi har.det er mye god helse i det.
Ha en fin høst
Vi ses på schæferplassen
Styret

