Jäsenkirje 5/2016
Tässä jäsenkirjeessä on tiedot pikkujouluista ja talven treeneistä.

Pikkujoulut järjestetään lauantaina 19.11.2016 klo 18.00 alkaen Forssan Keilahallilla!
Ensimmäisenä ohjelmassa on keilaus (klo 18-19), sen jälkeen ruokailu (kinkkukiusaus),
jonka jälkeen vapaata yhdessäoloa / saunomista yms.
Ilmoittaudu Eijalle (eijahaarala@gmail.com) 8.11. mennessä. Ilmoita ruoka-aineallergiasi sekä
se, oletko tulossa keilamaan ja/tai syömään samalla kun ilmoitat tulostasi. Sauna lämpiää joka
tapauksessa ☺ Pikkujouluihin saavat avecit myös osallistua maksamalla ruokailun 10e seuran
tilille.

Talvikauden treenit
Talven treenipaikaksi valikoitui viimevuotinen Lintupajun Maneesi Jokioisilla. Treenit ovat siellä
ajalla 31.10.2016- 31.3.2017.
Treeniajat:
Maanantai (agility) klo 18.30-20.30, ohjaajina Anu Seppänen, Niina Nurmi, Tiija Levander ja Suvi
Uotila aina vuoroviikoin.
Parilliset tiistait (agilityn vapaavuoro) klo 18.30-20.30. Ryhmässä ei ole kouluttajaa vaan jokainen
tuo vuorollaan radan mitä treenataan.
Keskiviikko (rallytoko) klo 18.30.-20.30. Ryhmässä ei ole kouluttajaa.
Torstai (agility) klo 18.30-20.30, ohjaajana Suvi Uotila
Mikäli sinulta on mennyt talvitreeneihin ilmoittautuminen ohi, ota yhteys agilityn osalta
Suviin (uotila.suvi@gmail.com), ja rallytokon osalta Eijalle (eija.haarala@gmail.com). Tokoa
ei talvikaudella järjestetä maneesilla.
Talvitreenien hinta on 100 euroa / talvi. Voi maksaa kahdessa erässä. Ensimmäinen erä
tulee olla maksettuna 31.10. mennessä (50 €) ja toinen osa tulee olla maksettuna 31.1.
mennessä (50 €). Voi maksaa yhdessä erässäkin 31.10. mennessä. Agilityn vapaavuorolla
treenaavien hinta on 50 euroa / talvi, jonka voi maksaa kahdessa 25 euron erässä.
Joulutaukoa vietetään 19.12.-15.1.

Esteiden siirto maneesille järjestetään 27.10. klo 17.30 alkaen kentältä! Ilmoita Suville
(uotila.suvi@gmail.com) jos olet tulossa.

Kentän avainten haltijat: muistakaa palauttaa kentän avaimet Ullalle vuoden loppuun
mennessä.
Kouluttajat: ilmoittakaa pitämänne koulutukset Suville 31.12. mennessä.

Varaa kalenteristasi jo nyt lauantai 10.6.2017! Silloin järjestetään agilitykisat ja
rallytokokisat Ypäjällä Finnderbyn yhteydessä ja kaikkia seuralaisia kaivataan paikalle!

Vuosikokous pidetään helmikuussa ja silloin saamme kuulla fysioterapeutti Tanja Kotin luentoa.
Lisätietoja myöhemmin 
Seuraa kotisivuja ja Facebookia 
syksyisin terveisin FPukon hallitus

Yhteystiedot
Kaikista mieltä askarruttavista asioista voi olla yhteydessä hallitukseen ja lajivastaaviin.
Forssan Pussikoirat ry
Koulutuskenttä Pilvenmäki, Pilvenmäentie, 30420
forssanpussikoirat @gmail.com Tilinumero: FI83 5025 0220 1201 90
Agilityasiat: fpuko.agi@gmail.com
www.forssanpussikoirat.fi
Toko-asiat ja rallytokoasiat: fpuko.toko@gmail.com

