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Viltspårkurs: Gunilla har kontaktat Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening, och 

kursen startade 23/9 och håller på varje söndag fram till 28/10.  

Stort intresse har visats, och kursen är fulltecknad med 8 deltagare. 

 

Trimkurs: endast 4 deltagare anmälde sig, även efter upprepad information på 

FB, så på grund av för litet antal deltagare fick kursen tyvärr ställas in.  

Vi hoppas på större intresse till våren. 

 

Prova på dag Järavallen: 21 oktober klockan 11-14. 

Startar med promenad runt sjön, sedan erbjuds möjlighet att prova släpspår, 

apportering och utställningsträning. 

CSV bjuder på korv med bröd. 

Dricka och annat tilltugg tar man med själv samt ett glatt humör! 

 

Utställning 2019 

Planeringen har redan startat och domarförslag har diskuterats. Diskuterades 

även att ha utställning tillsammans med t ex Springer klubben, eller annan 

rasklubb. Utställningskalendrar för SKK, SSRK, DKK och Dansk Spaniel klub 

ska kollas, för att bestämma datum så det inte kolliderar med någon utställning. 

 

Jägersro/Djurens Dag: Gunilla och Anna-Karin bemannade montern, och det 

var många besökare med barn som stannade till, och hundarna lät sig villigt 

klappas. En mycket trevlig och givande dag! 

 

Samarbete Spanielklubbarna 

Cocker Sydväst bjöd in samtliga spanielklubbar till ögonlysning i Lund 4/9, och 

både springer och welsh springer spaniels samsades med cocker spaniels, tollare, 

labrador och cavalier king charles spaniels. 

 

Uppfödarträff: 28 oktober klockan 10-15 på Jyckebo, Landskrona. 

Föreläsare Anette Erlandsson kommer utgå från boken ”Hundavel i teori och 

praktik”, och vid planerade kommande föreläsningar fortsätter veterinär Sara 

Roth att föreläsa om Parning och valpning, samt komplikationer.  

Träffen är gratis, och CSV bjuder på fika, men önskar man lunch kostar denna 

75 kronor som betalas vid anmälan. Just nu är det 14 uppfödare anmälda, men 

CSV hoppas på många fler, då detta är ett utmärkt tillfälle att träffas och umgås 

utanför utställningsringarna, och vi hoppas på givande, intressanta diskussioner 

och grupparbeten! 

 


