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Jaktkursen är avslutad. Ny kurs planeras till våren. 
 
Viltspårskurs Gunilla har haft kontakt med Skanör/Falsterbo Viltvårdsförening, 
tyvärr går det inte att lösa under hösten med till våren kan det bli ett samarbete. 
Kursen kom då att bli på söndagar. Gunilla kommer att ha fortsatt kontakt. 
Vi frågar Anna-Karin om hon vill kontakta Jakt o Hundskolan i Oxie om ev. ett 
samarbete till våren.. 
 
Trimkursen är avslutad och avlöpte på Skanör/Falsterbos BK. Hyran för lokalen 
blev 500 kr och fika köptes på plats. 
Ny trimkurs planeras till våren. 
 
Vår Prova-På- Dag blir den 15 oktober kl 11-14. Vi träffas kl 11- ca 14 
(styrelsen träffas 10.00) och släpspår (Marina), ringträning (Helena), promenad 
(Ingela) och korvgrillning (Robert/Christian) erbjuds för våra medlemmar. Vid väder 
finns där även möjlighet till bad. 
Marina tar med tunnel, hinder till lekbana. Anne tar med balansbräda och håller i 
lekbanan. 
 
Utställning nästa år blir den 5 augusti 2018. Mike Wildman UK är tillfrågad som 
domare och har tackat ja. Bekräftelse mailas till Mike. 
 
Vi kommer att medverka på Jakt & Fiskemässa, Bosjökloster till 
nästa år. 
 
På Malmö Valp/Flyinge kommer vi inte att ha någon monter. 
 
Cockertidninge nr. 4 har manusstopp 6/11-17. 
Vi kommer bl.a. att ha med datum för årsmötet 2018 och aktiviteter som har varit. 
Gunilla skriver lite om trimkursen + bilder. 
 
Övrigt Anne har fått post/brev från CSK och ifrågasätter detta då det tidigare, med 
förra styrelsen, alltid kommit på mail. Bl.a. har det kommit post som nästan var en 
månad gammal. 
Anne kontaktar CSKs ordförande ang. detta och frågar vem som är sekreterare eller 
har hand om dessa uppgifter. 
 
Nästa möte blir den 3 december och då i samband med Julbord (Ingela har 
informerat efter mötet att det blir på Östarps Gästis ca kl 12 - 12.30 som vi ska 
komma på första sittningen). CSV betalar för styrelsen (julbord + vatten/öl) samt 
att vi bjuder Robert Klein som sköter CSV-hemsida och vår fb-sida. 


