Hur man blir medlem;
Betala in 250 kr på Cocker Spanielklubbens PG 14 91 71 – 1
Skriv namn och adress på talongen och ange att det gäller nytt
medlemskap. Vid betalning via internet, kom då ihåg att även
skriva namn och adress i meddelanderutan!
Medlemskapet är rullande, vilket innebär att det gäller ett helt
år from betalningsdatum.
Medlemmar är välkomna att delta i alla de aktiviteter, som
klubben och lokalavdelningar anordnar. Ni får även
Cockertidningen 4 ggr/år. Där står om allt som rör cocker
spanieln, artiklar om pälsvård, allmän hundvård, utställningar,
prov, uppfödarintervjuer, reportage osv. I varje nummer har
lokalavdelningarna också information om sina aktiviteter.
Cocker Spanielklubben har ca 1000 medlemmar.
Avgifter: (inkl. 10 kr till hälsofond)
* Medlem: 250 kr
* Familjemedlem: 80 kr
* Värvad medlem: 160 kr (uppge värvare på inb. kortet)
* Utländsk medlem: 300 kr

För dig som har
engelsk cocker spaniel

Cocker Sydost område är:
Blekinge, Kronoberg,
Kalmar/Öland samt Gotland.
Vi vill med detta informations‐
blad upplysa om vad den
lokala avdelningen till Cocker
Spanielklubben kan erbjuda!

Dessutom arrangerar vi varje höst en ”Cocker Show” som är en
utställningstävling för enbart vår ras. Här blir hunden bedömd
utifrån rasstandarden av en domare. Detta är en mycket populär
och uppskattad tillställning så väl för utställare som för de som
väljer att komma som åskådare.

Vår lokala avdelning, Cocker Sydost, anordnar olika aktiviteter
för medlemmarna, allt utifrån önskemål och uppslutning.
Det kan till exempel vara:

o
o
o
o
o
o
o

Cockerpromenader (på olika ställen inom vårt område)
Trimkurser
Familjedagar
Föreläsningar i t.ex. Friskvård och Massage
Prova på‐dagar (agility, rallylydnad, spår, sök…)
Ringträningar
Spårkurser

Vid intresse av att anordna någon form av aktivitet i ert område,
tveka inte att kontakta lokalavdelningens aktivitetsansvariga.

För att ta del av aktuella aktiviteter, besök vår hemsida eller
gilla oss på facebook!
www.cockersydost.se
www.facebook.com/Cockersydost

