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- Talouskatsaus 

 

ELY:n rahoituksen viimeinen erä maksamatta, selvitykset käynnissä. 

 

- Jäsenasiat 

 

1 eronnut ja 7 uutta jäsentä. Liite 2. 

 

- Agility 

 

Tammikisat sujuivat hyvin. Talkoolaisia oli paljon. Tuomarina Sisko Pulkkinen ja Sari 

Mikkilä.  

Uusi alkeiskurssi alkaa. Vetäjinä Maarit Räsänen ja Merita Halkola. Kesto 15 krt. 

 

 

- Toko 

 

Koetoimitsija kurssi 11.1. lauantaina hallilla.  

 

25.10. Tuomarina Pernilla Tallberg. 22.11. tuomari vielä auki. 

 

Agilityssä saadun lahjakortin voi käyttää myös seuran toko-kilpailuiden 

ilmoittautumiseen ja toisinpäin. 

 

Uusia toko tarvikkeita tilataan. 

 

Agilityssä seura korvaa joukkueen osallistumismaksun, mutta tokossa ei ole erillistä 

joukkuemaksua. Päätettiin maksaa seuran toko-edustusjoukkueen (yksi 

joukkueellinen) ilmoittautumismaksut. 

 

Linda Merk aloittanut uuden toko-ryhmän pentu/alo joka toinen vko ja jatkuu 

kurssiluonteisena tämän kevään ajan. 

 



Kotkan Koiraystäväin Seura ry 

 

Arja Pentikäinen alkaa vetää joka toinen lauantai kisatreeniryhmää, jossa tehdään 

kokeenomainen treeni ohjaajan itse valitsemilla liikkeillä. Etukäteisilmoittautuminen. 

Kertamaksu 5 e 

 

- Koirakoulu 

 

Pakkasraja -10 astetta. Keskusteltiin Koirakoulun alkamisajasta. Päätettiin: koirakoulu 

alkaa edelleen sunnuntaisin klo. 11:00. Voidaan harkita alkamisajan myöhäistämistä 

vielä uudelleen tulevaisuudessa. 

 

 

- Näyttely 

 

Metsäkirkko pidettiin 19.12. 40-50 ihmistä lemmikkeineen mukana. 

Seura tarjosi glögit ja piparit. 

 

Pikkujoulu Match Show pidettiin 1.12. 57 koiraa mukana. 

122 koiraa Loppiais Match Showssa 6.1. 

16.2. Seuraava ns. Ystävänpäivä Match Show. 

 

19.1. ensimmäiset näyttelytreenit hallilla. Yhteensä 5 kpl pidetään hallilla. 

 

Junior handler koulutusta mahdollisesti, jos saadaan tarpeeksi nuoria harrastajia 

mukaan. 

 

 Koiran rakenneluento maalis-huhtikuussa. Luennoitsijaa kysellään. 

 

Bussikuljetuksen tarvetta Maailmanvoittaja näyttelyyn Helsinkiin kartoitetaan. 

 

 

-Muut asiat 

 

Joka toinen vko treenaavat ja talkoovelvoite: heillä tällä hetkellä 8 h / 

vuosi. Ilman ryhmäpaikkaa treenaavat talkoovelvoite on 16 h / vuosi. 

Päätettiin, että kaikilla jotka harjoittelevat hallissa talkoovelvoite on 16 h / 

vuosi. 

 

Seuran säännöt nettiin.  

 

Palkinnot: Tullut tarjous taidekeraamikko Tiina Sundgrenilta; vaihto-ehto 

pokaalille. Pyydetään tarjous Lumo-tuopeille Seuran logolla eri väreissä.  

 

 

Tiedustellaan mm. Mika Lustigilta mahdollista ikkunoiden himmentämistä 

kalvoilla, jotta aurinko ei häikäise.  

 

  


