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Jaktkurs är nu igång med 5 deltagare med Dennis Olsson som kursledare.
Viltspårkurs är nu igång med 7 deltagare som hålls av Skanör-Falsterbos
Viltvårdsförening. En utvärdering kommer ske efter att kursen är slutförd.
Trimkurs är nu genomförd med 9 deltagare. Kursledare var Anne, Marina och
Christian.
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
Checklistan inför utställningen gicks igenom.
Sista anmälningsdag blir 2/7.
Beslutades att höja anmälningsavgifterna:
Valpklass oförändrad 200 kr, övriga klasser 225 kr.
Beslutades att i år ha två BIS-finaler på valparna som görs klara direkt, innan de
vuxna hundarnas bedömning drar igång.
BIS-Valp 1 4-6 månader och BIS-Valp 2 6-9 månader, båda med stora kokarder.
Utvärdering kommer ske efter utställningen, om vi ska fortsätta med två BISfinaler, eller om vi ska gå tillbaka till en BIS-final, kom gärna med synpunkter!
Sponsring av finalkokarder kommer också vara möjligt, pris 150:-/kokard.
Detta är ett utmärkt tillfälle för uppfödare, kennlar och medlemmar att synas i
katalogen med sina namn!
Jakt & Fiskemässa Bosjökloster bordlägges till nästa möte.
Djurens Dag
Djurens Dag är 19/8 på Jägersro, anordnas av Sydskånska Kennelklubben, och
Cocker Sydväst kommer deltaga även i år. Anna-Karin och Gunilla ska tillfrågas
om de har möjlighet att vara på plats.
Även Marina, Jessica, Anne och Ingrid kan vara på plats om det behövs.
Samarbete Spanielklubbarna
Det har framkommit att Clumberklubben tar olika avgifter för medlemmar/icke
medlemmar på sina aktiviteter. Anne mailar och frågar varför man har olika
avgifter, då alla Spanielklubbar ska kunna deltaga på varandras aktiviteter, och
samarbeta kring detta.

Hemsidan
Ny lag ska börja gälla 25 maj, GDPR, som ersätter gamla PUL
Robert lägger in information på hemsidan.
Cockertidningen annons om utställningen kommer läggas in i kommande nr,
liksom aktiviteter under lokalnytt.
BIS-pärmen vid vår utställning är försvunnen, och ska efterlysas i tidningen.
Övriga frågor
Anne har varit i kontakt med huvudstyrelsen angående material att delas ut vid
våra aktiviteter, men har inte fått någon respons.
Nästa möte blir 19/6 klockan 17.30 LCR i Lund.

