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Gott Nytt 2019!

På gång

Så har vi då kommit en bit in på det nya året. Frågorna och förhoppningarna är lika
många som olika... Blir Fido champion i år? Vem ska Snuttan paras med? Ska jag våga
anmäla oss till nybörjarkurs i nosework?
Hos styrelsen finns förstås också en del frågor - Hur ser valberedningens förslag till ny
styrelse? Hur får vi ihop en redaktion till tidningen så att vi kan fortsätta göra tjocka,
intressanta nummer? Hur kan vi locka våra fina medlemmar att ordna lokala, mindre
träffar? Och sist, men definitivt inte minst - hur tar vi som styrelse och rasklubb på bästa
sätt tillvara medlemmarnas väldigt olika önskmål om hur rasklubben ska ge tillbaka
medlemspengen på allra bästa sätt?
Styrelsen vill fortlöpande och mycket gärna få in förslag från er medlemmar angående
vad ni vill att vi och rasklubben ska göra för att det ska bli en ännu bättre medlemsförankrad klubb, så tveka inte att höra av dig! Vi har fått ditt förtroende att ”styra” men
du behöver göra din röst hörd under hela året så att vi vet vad just du förväntar dig. Vill
du hjälpa oss med det? Hör av dig med dina tankar till schipperkeringen@gmail.com

Årsmötet 23 mars 2019
Tiden går och snart har du återigen
möjlighet att påverka kommande verksamhetsår genom att göra din röst hörd
på klubbens årsmöte.
Årsmötet hålls på Nordic Camping i
Västerås, (OBS ÄNDRAD LOKAL!) där
det går bra att boka övernattning även
för hundarna.
OBS! Pga det låga antalet anmälda
medlemmar till årsmötet har styrelsen
beslutat att avboka den föreläsning
som planerats till söndag fm.

MyDOG
Än en gång har Pia Lorenz och Gnista gjort succé tillsammans
med övriga mattar, hussar och vovvar! Denna gång var Pias
nytillskott lille Soth med och visade upp sig så duktigt!
Styrelsen tackar av hela sitt hjärta och hoppas på att alla som
ställde upp i år redan längtar till att bemanna montern även
2020! Att visa upp rasen i dessa forum - My DOG i januari och
Hundmässan i december - är bra och viktigt, så tack igen!

SSR har en ny samarbetspartner!
Från och med nu har vi äntligen
ett avtal med Sveriges Hundungdom! Det innebär att du som är
6-25 år kan få dubbelt medlemskap i SSR och SHU! Rebecka
Högegårds fina Aya fick vara reklamflicka på SHU:s sida! I nästa nummer av tidningen får
du mer information om vad SHU kan erbjuda.

Vi har en tidning...
...men vi behöver verkligen vara fler som arbetar med den. Snälla... har du möjlighet att
hjälpa till så hör av dig! Det kan handla om att samla material eller att skriva något själv.
Inget komplicerat jobb, men det tar lite väl mycket tid för en enda person. Hör av dig till
sekr.schipperkeringen@gmail.com

Saknar du en arbetsgrupp?
Alltså en grupp knuten till styrelsen, bestående av medlemmar med samma intresse och
som gärna engagerar sig lite mer. SSR har två befintliga arbetsgrupper - Utställning
respektive Avel, hälsa och uppfödning, men det finns utrymme för fler! Vill du starta en
grupp så hör av dig på schipperkeringen@gmail.com

SGVK anordnar BPH 18 maj
Även i år erbjuder SGVK sina medlemmar att göra Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund till ett reducerat
pris. Platsen blir Hundudden i Stockholm
och mer information hittar du på vår
hemsida.

Utställningar SGVK
SGVK-utställning i Varberg 7/4
Sista anmälningsdag 17/3
SGVK-utställning i Kolbäck 30/5
Sista anmälningsdag 10/5
SGVK-utställning i Landskrona 16/6
Sista anmälningsdag 26/5
Aktuell information om SGVK:s utställningar hittar du här:
http://sgvk.se/utstallning-2/kalendarium2/

Utställningar SKK
Svenska Kennelklubbens utställningar
hittar du här:
https://www.skk.se/sv/utstallning/Harhittar-du-utstallningar/utstallning/

Lösenordet till Medlemsfliken på hemsidan är ändrad!
Vill du ha fortsatt tillgång till de sidorna, men ej fått veta det nya lösenordet så kan det
bero på att du ännu ej betalatmedlemsavgift för 2019. Är du osäker på om du betalat så
kontakta kassör Laila, på kassor.schipperkeringen@gmail.com, eller 070-154 66 66

All blå text är klickbar och tar dig till
en annan sida eller till e-postfunktionen
om du har en sådan inställning.

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

