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Jaktkurs kommer hållas under våren, vi inväntar besked från Dennis Olsson. 
 
Viltspårkurs Gunilla är kontaktman för denna, och tre anmälningar har 
inkommit, en har betalt. Kursen startar 8/4, ny annons ska läggas ut på FB. 
 
Trimkurs är nu bestämd till 18/3 klockan 10.00. Max 9 deltagare, 3 hundar per 
instruktör. Styrelsen beslutade att medföljare får betala halv avgift, 250 kr. 
 
Järavallen – Familjedag blir 10/5 klockan 11-ca 14. Det blir tipsrunda för 
vuxna och barn, lotterier med fina priser, Cocker Sydväst bjuder på grillad 
korv/bröd och vi avslutar dagen med de två häftiga Cocker-Racen, en för valpar 
och en för vuxna! 
 
Utställning 2018  
Domare Daila Rocchi, Della Fiumana, Kroatien har tackat ja att döma vår 
utställning 29/7 på Jyckebo. Vi inväntar domarpresentation från henne och 
annons kommer i Cockertidningen och på FB. Sista anmälningsdag blir 2/7. 
Beslutades att höja anmälningsavgifterna: 
Valpklass oförändrad 200 kr, övriga klasser 225 kr. 
 
Jakt & Fiskemässa Bosjökloster bordlägges till nästa möte. 
 
Jägersro/Djurens Dag 
Gentlemannadagen 10/5 sammanfaller med Familjedagen på Järavallen. 
Djurens Dag 19/8, som anordnas av Sydskånska Kennelklubben, kommer vi att 
deltaga på även i år. 
 
Hemsidan 
Månadens Bild ska vara kvar, vi får efterlysa bilder på hemsidan och FB och be 
ägare skicka in! 
Årsmötesprotokoll och styrelseinformation kommer läggas in på hemsidan. 
Ny lag ska börja gälla i maj, GDPR, som ersätter PUL  
Webmaster Robert fick i uppdrag att ta reda på mer information. 
 
Cockertidningen annons om utställningen kommer läggas in i kommande nr. 
 
Övriga frågor 
Sydskånska Kennelklubben ska tillfrågas av Ingrid Olsson om de kan samverka 
till en föreläsning angående HD-index, och att Sofia Malm från SKK ska 
försöka engageras. 



Diskuterades att eventuellt dela på BIS-valp på utställningen, så att de yngre inte 
behöver möta de äldre, och att man gör klart BIS-valp direkt, så de slipper 
stanna kvar till eftermiddagen. Beslut tas på nästa möte. 
 
Nästa möte blir 2/5 klockan 18.00 LCR i Lund. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


