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Vi testar något nytt!
Tre till fyra gånger per år kommer Schipperkenytt ut, men ibland vill vi i styrelsen få ut
lite korta, snabba nyheter eller kanske en påminnelse om något. Alla våra medlemmar är
inte med på Facebook, men de flesta har datorer och kan därmed kika på hemsidan.
Nackdelen med den är att det inte går att skicka ut några “blänkare” om att den är
uppdaterad, vilket gör att man i värsta fall missar något ändå. Därför prövar vi nu med
ett nyhetsbrev på mail. Det kommer även publiceras på Facebook och på hemsidan.
Förutom att vi på detta sätt hoppas kunna hålla er medlemmar ännu mer à jour med vad
som är på gång, så är tanken att även icke medlemmar ska få en inblick i rasklubben då
Schipperkebladet kommer ligga helt öppet att läsa för alla.

Hundmässan 2018
Än en gång har vi haft en välbesökt
monter! Det är fantastiskt roligt att få
göra reklam för schipperken år efter år.

Särskilt skojigt är det när någon kommer fram som
aldrig har hört talas om rasen, men går därifrån
övertygade om att det är den enda rätta rasen att
välja. Och vem är förvånad... ? 

Tack för den här tiden!
Charlotta Kabo Stenberg har tyvärr meddelat styrelsen att hon hoppar av sitt uppdrag
som ledamot. Vi tackar så mycket för hennes fina insats både förra verksamhetsåret och
fram tills nu och gläds åt att hon stannar kvar som Valpinformatör!

Vi har en tidning...
...men vi har ont om personer som ser till att det kommer material på sidorna. Har DU
möjlighet att antingen skriva själv, eller annars hjälpa till att leta material till tidningen så
blir vi jätteglada! Vi tror att alla medlemmar gillar tidningen och vill att det ska vara ett
tjockt och spännande nummer som dimper ner i brevlådan, men vi behöver din hjälp för
att det ska bli så, så snälla du... hör av dig till tidning.schipperkeringen@gmail.com
både med material, idéer och för att meddela att du vill hjälpa till!

Hög tid att skicka in tävlingsresultaten för i år!
Har du tävlat med din hund så har du möjlighet att få diplom i samband med årsmötet!
Skicka i så fall in dina resultat till schipperkeringen@gmail.com

Styrelsen ber att få önska alla medlemmar en riktigt

God Jul!

På gång...
My DOG Göteborg 3-6 januari 2019
Även på detta hundevenemang finns
rasklubben på plats. Här är det fyra
dagar som ska fyllas med trevliga
hundar och informativa mattar och
hussar. Hör av dig Pia Lorenz om du
och din hund vill vara med:
pialorenz@hotmail.com
eller 076 305 96 69

Årsmötet och andra trevligheter
23-24 mars 2019
Tiden går och snart har du återigen
möjlighet att påverka kommande
verksamhetsår genom att göra din
röst hörd på klubbens årsmöte. Det
behövas förslag på minst en ny ledamot. Har du tankar kring det/förslag
på personer så hör av dig till Eva
Ängwald, sammankallande i valberedningen på bobelz@telia.com
Boka gärna in hela helgen då det blir
festligheter på kvällen och besök av
veterinär Frida Crafoord från Gnesta
Veterinärpraktik på söndag fm!

Årets sista nummer av tidningen
kommer ut först nästa år. En av artiklarna kommer handla om att importera hund. Har du gjort det så vill vi
gärna komma i kontakt med dig!
Maila till
tidning.schipperkeringen@gmail.com
så kontaktar vi dig.

SGVK-utställning i Motala 17/2
Domare är Jörgen Hindse, Danmark
Sista anmälningsdag 27 januari
Länk till Inbjudan och Pm hittar du på
SGVK:s hemsida:
http://sgvk.se/utstallning2/kalendarium-2/
Anmäler dig gör du lättast via SGVK:s
anmälningsformulär:
http://sgvk.se/utstallning-2/anmalan/

All blå text är klickbar och tar dig till
en annan sida eller till e-postfunktionen.

Hemsidan hittar du på www.schipperkeringen.se
Når oss gör du via formulär på hemsidan eller på schipperkeringen@gmail.com

