Jäsenkirje 4/2018

Avainten vuokraajat: Kentän avainten palautus Ullalle 30.11.2018 mennessä.

Pikkujoulut 2018
Seuran pikkujouluja vietetään lauantaina 20.10 Forssan keilahallilla klo 18.00 alkaen.
Ohjelmassa keilausta klo 18.00, ruoka 19.00 ja Annika Himasen luento
harrastuskoiran peruskunnon ylläpidosta ja huollosta klo 19.30 alkaen.
Halukkaat pääsevät myös saunaan luennon jälkeen, eli saunakamppeet mukaan.
Paras keilaaja palkitaan!
Ilmoittautumiset 12.10. mennessä Niinalle niina.nurmi@outlook.com
Ilmoitathan tuletko myös keilaamaan vai pelkästään luennolle ja syömään.
Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Mukaan voi ottaa Avecin, mutta ei seuranjäsenen ruokailusta veloitetaan 10€.

Talvikausi 2018-2019
Talvikausi treenataan Huippukoira Oy:n hallissa.
Halli sijaitsee osoitteessa Kuhalankatu 22, 30420 Forssa.
Hallin sisälämpötila pysyy talvella +16-18 asteessa.
Hallissa on säännöt, jotka löytyvät Huippukoirat Oy:n nettisivuilta ja niitä on
ehdottomasti noudatettava!
Tässä hallin säännöistä tärkeimmät:
Tekonurmella tulee käyttää sisäkenkiä! Pissa/kakkasakko 20€ nurmelle osuneista
vahingoista ja 5€ muualle tapahtuneista vahingoista. Mahdolliset vahingot on
omistajan itse siivottava hallista seinässä olevasta luukusta löytyvää
hajunpoistoainetta ja paperia käyttäen. Huolehdi koirasi ulkoiluttamisesta ja pidä
huoli ettei se tee tarpeitaan rakennuksen seinustoille tai jalkakäytäville!
HALLISSA ON VALVONTAKAMERA!
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HUOM! Kaikilla hallilla käyvillä koirilla on oltava rokotukset kunnossa, myös
pennuilla! Varaudu näyttämään rokotustodistus ensimmäistä kertaa käydessäsi!
Talvikausi 24.10 - 21.12.2018 ja 9.1. - 31.3.2019
Etusijalla ryhmäpaikkoihin ovat kesällä ryhmissä treenanneilla.
Paikkoja on rajoitetusti ja ne jaetaan siten, että ensisijaisesti paikat jaetaan yhdelle
koiralle. Halukkuudesta osallistua toisen koiran kanssa tulee ilmoittaa ensimmäistä
koiraa ilmoitettaessa.
Seuran jäsenet saavat käyttää agilityesteitä vuokratessaan hallilta yksityisvuoroja
Huippukoirat Oy:n varausjärjestelmän kautta. Yksityisvuoroista maksetaan aina
voimassa oleva maksu myöskin varausjärjestelmän kautta.
Hallilla myynnissä oleva Four Friends- ruokasarja seuran jäsenille -10 % hintaan.
Valikoimassa mm. koirien herkkuja sekä täysravintoja koirille ja kissoille.
Agility
Niinan ja Anun ryhmä keskiviikkoisin klo. 17-19
Ullan ryhmä perjantaisin klo. 17-19
Suvin ryhmä perjantaisin klo. 19-21
Vapaavuoro sunnuntaisin klo.18 alkaen, ryhmässä ei ole kouluttajaa vaan jokainen
tuo vuorollaan radan treenattavaksi.
Sitovat ilmoittautumiset 10.10. mennessä Suville uotila.suvi@gmail.com
Rallytoko
Minnan alkeisryhmä keskiviikkoisin klo. 19-20
Minnan jatkoryhmä keskiviikkoisin klo. 20-21
Sitovat Ilmoittautumiset 10.10. mennessä Minnalle minnik80@gmail.com
Talvikauden hinnat:
Agilityn ryhmätreenit

170 € / koko kausi yhdellä koiralla,
250 € / koko kausi kahdella koiralla
(voi maksaa kahdessa erässä)

Agilityn vapaavuoro

85 € / koko kausi yhdellä koiralla
125 € / koko kausi kahdella koiralla

Rallytoko

85 € / koko kausi yhdessä ryhmässä yhdellä koiralla
125 € / koko kausi yhdessä ryhmässä kahdella koiralla

Hallimaksujen 1. erä on maksettava 19.10.2018 mennessä.
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Hallimaksujen 2. erä on maksettava 11.1.2019 mennessä.
Halutessasi voit maksaa myös koko kauden kerralla 19.10.2018 mennessä.
Maksathan hallimaksut viitenumerolla 3900 seuran tilille FI83 5025 0220 1201 90

Vuosikokous 2019
Vuosikokous pidetään 5.2.2019 klo 18.00 alkaen Forssan ABC:n kabinetissa.
Laittakaahan päivä jo kalentereihinne.

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
Agilityasiat: fpuko.agi@gmail.com
Toko-asiat ja rallytokoasiat: fpuko.toko@gmail.com
www.forssanpussikoirat.fi
Tilinumero: FI83 5025 0220 1201 90
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