Medlemsinfo for Norsk schæferhund klub
avd. Indre Østfold for mars 2019.
Vi skriver nå midten av mars og vinteren er på hell ,selv
om vi blir minnet på att den ikke helt er over.
2 måneder er det siden avdelingen hadde årsmøtet og
styret er i gang med planene for sesongen 2019.
Avdelingen har gjennomført sin runde med Apel cup
med ca 30 deltakere.fint tiltak på vinteren så man
holder treningene i gang.
Det har vært tilbud om trening i ridehallen i rakkestad 2
ganger pr uke i vinter(tirsdag og torsdag) og sosial
trening på schæferplassen på søndagene.
Styret har nå inngått en avtale om måking av
schæferplassen om vinteren med traktor,dette gjør att
plassen vil være mer tilgjenglig på vinteren.

Styret kaller in til medlemsmøte søndag 24 mars kl 13.00 på
schæferplassen.
Tema på møte er:
• Informasjon fra styret
• Gjennomgang sakspapirer med forslag til rep. møte
• Innspill fra medlemmer.
Vi ses

Kurs

Avdelingen inviterer til nybegynner kurs i lydighet med
start 8 april.
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=
271675&hash=FEA65091D8E55AF86D4F8B03C06F4BF4

Avdelingen inviterer også til bronse merke kurs med start 20
mai.
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=
271724&hash=C2E5CB19D5D90FBBCA1FC38C5643E9F9

Bli med på kurs og lær mer om hund.
Se mer om kurs på
http://www.scaferplassen.com/421610508

Stevner første halvår så har avdelingen først kåringshelg 27
og 28 april.her vil vi tilby følgende
•
•
•
•
•

Karakter test
Brukshund kåring
Ferdsel prøve
Funksjonsannalyse
Norsk og tysk avlskåring

Mer info finner du på hjemmesiden
http://www.scaferplassen.com/439872782

Lørdag 15 juni arrangerer avdelingen Valpeskue og utstilling
for schæferhund og lp stevne for alle raser i Askim på plassen
til Askim rideklubb.
Vi har invitert en Finsk spesial dommer som heter
Tom Kankonnen.
Lydighetsprøver dømmes av Arild Bernsen
Vi håper mange av avdelingens medlemmer ønsker og delta.
Påmelding gjøres via dogweb.

Treninger
Vi har halltrening ut mars måned før treningene flyttes
tilbake til schæferplassen for sommersesongen.
Oppsøk hjemmesiden og se treningstider på hva du ønsker og
bli med på,mandager og onsdager vil det være kurs på
plassen.
http://www.scaferplassen.com/441972870

Styret ønsker å opprette en bruksgruppe/ trenings gruppe
for skogsøvelser for på sikt få startende i bruks.
Vi ser for oss en bruks gruppe med 3 personer
Leder
2 medlemmer
Gruppens oppgave er å til rette legge for trening av
Spor
Felt
Brukslydighet(kan kombineres med fellestreninger).
Kunne du tenke og bidra med dette ta kontakt med Svein på
tlf 46431339

Styret ønsker alle en aktiv og fin vår med sin hund.

Styret

