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Jaktkursen började den 24 augusti och det har blivit 6 deltagare.
Vi lägger ut en presentation av Annika Berntsson som ska hålla i
Viltspårskursen tillsammans med PM:et, kostnad 1.400 kr. Anne
kollar upp om hon är intresserad av att hålla i en fortsättningskurs
för de som har klarat anlagsprovet.
Trimkurs blir den 15 oktober på Lunds Brukshundsklubb kl.
10-15.30, kostnad 500 kr, med Anne och Mona som handledare.
Trimkurs med Mike Wildman. Avvaktar besked från Västra
Cockerklubben.
Utställningstrimkurs kommer att hållas den 22 oktober 11-16 och
med lunch 12-13 av Jens Karlsson Kennel Art-Wave’s.
Prova-På-Dagen blir i år den 9 oktober kl. 11-14 vid
Saxtorpsdammarna (Järavallen 2).
Vi kommer att ha släpspår, vattenapportering, utställningsträning
och promenad runt sjön. Lotteri och grillmöjligheter kommer att
finnas.
Utställningen avlöpte bra trots alla motgångar och vi har fått
mycket positiv respons.
Vi kommer att sätta ut fler markeringar för att visa vägen till
utställningsplatsen till nästa år.
Vi tog beslut på att utländska utställare ej får betala på plats då
vi har haft lite problem med detta. Nu finns även bankuppgifter
för utländska betalare på hemsidan.
Jakt & Fiskemässan, Bosjökloster k ommer att anordnas
vartannat år med början till 2017.

Till Malmö Valp/Flyinge har vi inte fått någon inbjudan för att
ha monter. Anne mailar Sydskånska KK med förfrågan.
Samarbete Spanielklubbarna, v i har utsett Marina Aspelin som
ansvarig för kontakten med SSRK:s viltspårsansvarig om hur vi
ska lägga upp samarbetet inom Spanielklubbarna.
Welsh Springer Spaniel Klubben kommer att anordna en Open
show i Åstorp Boule hall med drive-in utställning för alla valpar upp
till 12 månader. Vi har lagt det på hemsida/Facebook.
Cockertidningen nr. 4 manusstopp 1/11-16.
Höstens uppfödarträff ä
 r framflyttad till våren.
Anne har haft kontakt med CSK ang. deras uppdatering då vi
tycker det bl.a. tar lång tid innan resultat från utställningarna
kommer in och att uppgifter saknas i Kalendern.
Svaret från CSK har varit att det är ett idéelt arbete och att det
görs så fort det går.
SKK-Play: Onsdagen den 21 september kommer premiärvisning
av “Uppfödaren och lagen” att visas. Vi har tyvärr ingen möjlighet
att göra detta till en gemensam träff för våra medlemmar då vi har
mycket aktiviteter under hösten.
Ordförande, sekreterare och kassör kommer att gå på utbildning i
föreningsteknik i Hässleholm som SKK anordnar.
Nästa möte blir J
 ulbord den 11/12 för CSV styrelse.

