SFC KOIRAKERHON
KEVÄÄN KUNINKAALLISET KOIRATREFFIT
HALIKON SALAKALLIOLLA 18.-20.5.2018
Kaikki toiminta ja tapahtumat alkavat Koirakerhon omalta toimistolta; erillinen teltta
ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai
12.0016.0016.00-21.00
20.30 alk.
Lauantai
09.30-

12.00

Treffien sisäänajo alkaa
Yhteislenkki
uimapukusauna
Karaoke

Avajaiskulkue lähtee liikkeelle Koirakerhon omalta toimistolta
Treffien Avaus & musiikkiesitys Maritta ja Matti Tyynismaa
Halikon Hakoniskojen tervetuliaispuhe
Kuningas & Kuningatar arvonta
Koirakerhon vuosikokous; esillä sääntöjen määräämät asiat
Visailureitti avautuu – yksi lappu/vaunukunta!
Arpojenmyynti alkaa

13.00

Kahvitus

13.30-

kasvattaja TOIVO LEHTI Kennel Nomadesista opastaa meitä koiran koulutuksen
saloihin käytännön esimerkein, käydään läpi tottelevaisuuden perusteita +
tottelevaisuusharjoituksia. Avustajina toimivat Seija Savas sekä Tellu ja Walle.

-18.00 Visailureitti sulkeutuu
16.00-21.00 uimapukusauna
21.00Vapaamuotoista illanviettoa ja koira-aiheista keskustelua
Sunnuntai
10.00-

Arpajaiset. Koirakerhon omalla toimistolla

12.00

Treffit päättyvät.
Aurinkoista kesää ja turvallista kotimatkaa!

Jos johonkin väliin jää ylimääräistä aikaa, keksitään sitten
jotain pikkukisaa 
Lisätietoja:
Puheenjohtaja Matti Tyynismaa p. 050-355 9730
Sihteeri Tanja Lepistö p. 050-3563 484 tanja.t.lepisto@gmail.com
Tervetuloa
LISÄÄ INFOA KÄÄNTÖPUOLELLA 

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 19.5.2018
Paikka; Salakallio Caravan, Halikko, Salo, klo 12.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Ajo-ohjeet paikkaan Salakallio Caravan, Osoite: Salaistentie 782, 24240 Salo ja Kivikuja 1 risteys.
Salon keskustasta valtatie n:ro 110 liittymästä Uhrilähteenkadulle. (Paikalta näkyy TB-huoltoasema ja LIDL)
1. Kulje pohjoiseen väylää Uhrilähteenkatu suuntaan Savipajankatu.
2. Jatka väylälle Salaistentie 6,5 km, Salosta noin 10 min Salaistentietä (8,1 km)
3. Käänny vasemmalle kohdassa Kivikuja ja siitä noin 300 m Salakallio Caravan alueelle.

TALUTTIMET JA LIIKKUMINEN TREFFIALUEELLA
Toivomme, että treffialueella liikuttaessa ei käytettäisi taluttimena flexiä, koska sen hallinta on
vaikeampaa kuin kiinteän hihnan ja pitkälle päästessään koirat yltävät vieraisiin autoihin ja
vaunuihin asti. Vaunussa tai autossa tai niiden luona olevat koirat luonnollisesti suojelevat omaa
reviiriään ja siitä puolestaan saattaa seurata epämiellyttäviä tilanteita.

JUOKSUAIKA Toivomme, että jos narttukoiralla on juoksuaika, omistaja ilmoittaisi asiasta jo
treffeille saapuessaan, jolloin pyrimme järjestämään leiriytymispaikan niin, ettei se olisi
välittömässä läheisyydessä uroskoirista (koska pojat ovat poikia myös treffeillä). Kaikki
koiranomistajat koirineen ovat tervetulleita juoksuajoista huolimatta, koska tämä on vain
järjestelykysymys.
TREFFIMAKSU: Jäsenet 45 €/auto- tai vaunukunta (ei jäsenet 50 €/auto- tai vaunukunta)
Tasaraha olisi tosi kiva 
Kausipaikkalaisilta ei kerätä erillistä maksua.
Muistathan varata käteistä mukaan! Treffeillä maksuksi käy vain käteinen raha!
Kerhon jäseneksi voi liittyä treffeillä maksamalla Koirakerhon toimistoon 7€ jäsenmaksun,
kerhojäsenyyden edellytyksenä on SFC jäsenyys.
Arpajaispalkintoja otetaan ilolla vastaan 
Ilolla otamme vastaan myös palautetta treffien onnistumisesta sekä ohjelmaehdotuksia,
niin luennoista kuin koirille suunnatusta ohjelmastakin.
Treffipussissa on palautelomake, jonka toivomme saavamme täytettynä takaisin treffien päättyessä.
Treffipussissa on myös liittymislomake, jonka voit antaa jollekin Koirakerhosta kiinnostuneelle.
Kehittelimme myös lomakkeen, jolla voit ilmoittaa meille sähköpostiosoitteesi mahdollisten sähköisten
tiedotteiden toimittamista varten. Mitään sähköpostitulvaa ei kuitenkaan ole tulossa, mutta esim.
treffeistä voisi laittaa etukäteistietoja sähköpostiin ja toki meille päin voitte myös laittaa sähköpostia.
Lomakkeen saat halutessasi toimistolta.
Kuningas ja Kuningatar-arvonta; kaikkien treffeille saapuneiden koirien nimet kirjoitetaan lapulle, nartut
punaiselle ja urokset siniselle lapulle. Arvonnassa nostetaan yksi nimi kerrallaan ja koira, jonka nimi on
nostetussa lapussa, putoaa kisasta. Näin arpoja nostetaan kunnes jäljellä on vain 1 sininen ja 1 punainen
arpalippu. Koirat joiden nimi noissa kahdessa lipussa on, ovat Kuningas ja Kuningatar

