Nyhetsbrev december 2012
Hej på er i vintermörkret!
Nu har ännu ett cockerpoo-år gått för vår förening och vi har fått en massa roliga upplevelser med våra
hundar att minnas. Förutom att det kommer tidningar lite då och då i brevlådan och mailboxen så hade vi
en jättetrevlig sommarträff i Varberg under året. Många cockerpooer med familjer och även blivande
cockerpooägare kom dit och hade kul tillsammans. Ett antal lokala cockerpooträffar har också hunnits med
under året, och för att inte tala om den aktivitet som råder i facebook-gruppen! Jätteroligt verkligen!
Vi har också börjat planera inför nästa års aktiviteter, det blir från och med nästa år 4 cockerpootidningar
per år och var vi ska ha sommarträffen är också redan bestämt.

Sommarträffen 2013 blir på Adelsö utanför Stockholm 28-30 juni.
Dvs helgen efter midsommar.
Vi hyr Adelsö festplats som är ett stort inhägnat område där man även kan övernatta gratis med sin
husvagn/husbil eller tält. Vi håller just nu på att undersöka vilka andra boenden som finns i närheten,
vandrarhem, stugor, hotel, camping etc. Informationen kommer att läggas ut på vår hemsida fortlöpande
så gå in och kika med jämna mellanrum. Det går till och med att anmäla sig till träffen redan nu i
formuläret, länk dit finns i menyn till vänster på vår hemsida http://www.cockerpoosverige.se
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Vill du hjälpa oss…
Vi är just nu 3 personer som planerar inför sommarträffen, men vi behöver några till som vill hjälpa till med
sommarträffen, både med planeringen redan nu och sedan kommer vi behöva flera som hjälper till på
själva träffen i sommar. Man hjälper till så mycket man vill och kan och ju fler vi blir som delar på det,
desto roligare blir det.

Vi vill påminna om att medlemsavgiften för 2013 ska betalas senast 31 december

Ditt medlemskap kostar 175 kronor och då ingår en tryckt papperstidning samt tre e-tidningar. Vill
du istället ha alla tidningar hem i brevlådan kostar det 225 kronor. Vårt plusgirokonto är 45 28 23-8.
OBS! Kom ihåg att fylla i ditt namn samt helst också medlemsnumret i meddelanderutan när du
betalar via internet.

För er som varit med länge så minns ni kanske vår första hemsida som hette spanielpoo.se? Den sidan har
upphört helt nu. Tidigare så hade vi länkat den gamla adressen till den nya hemsidan cockerpoosverige.se
så om ni får något fel när ni söker vår hemsida så kan det bero på att ni har en gammal länk. Den nya och
numera enda adressen till vår hemsida är alltså: http://www.cockerpoosverige.se
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Valpuppfödare – vet ni ?
Sedan ett par år rekommenderar vi att valpuppfödaren bjuder sina valpköpare på ett års medlemskap i
Cockerpoo Sverige. Fördelen med det är att
- medlemskapet det första året kostar bara 100 kr (mot 175 kr normalpris)
- nu har avgiften för att registrera valp tagits bort när uppfödaren betalar medlemsavgiften.

Om du är uppfödare eller avelshanesägare… eller vill bli…
På vår hemsida finns ett antal uppfödare och avelshanar med. Om du står med på listan så skulle vi vilja
veta om du vill fortsätta med det? och vilka hälsoundersökningar som gjorts under året som gått?
Om du inte står med på uppfödarlistan eller hanhundslistan men vill göra det så hör av dig till oss på
info@cockerpoosverige.se

Och till slut så önskar vi er alla ett

GOTT NYTT COCKERPOO-ÅR 2013
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