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Om Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning
Stockholmsavdelningen är en lokalavdelning inom Cockerspanielklubben för medlemmar som bor i
Stockholmsområdet. Vi anordnar en mängd spännande aktiviter för våra medlemmar som till exempel
kurser, tävlingar, utställningar, föreläsningar och cockerpromenader.

Planerade aktiviteter och kurser under året 2018
Cockerpromenader
En gång i månaden, oftast en söndag runt månadsskiften, med uppehåll under sommarmånaderna.
Plats meddelas på hemsidan, tid är alltid klockan 12.00.
Medlemskväll med Årsmöte
Torsdagen den 22 februari, start kl 18.30 med mingel, kaffe / te samt smörgås. Därefter kl 19.00
årsmöte samt utdelning av utmärkelser. Platsen är förenigslokalen Sickla Allé 29, Nacka.
Kurs i pälsvård och grundläggande trimning
Kursinstruktör: Gunilla Schuber
För dig som vill lära dig att trimma din Cocker. Varje moment demonstreras av instruktör, därefter
tränar deltagarna själva på sin egen hund.
Träningsgrupp i jakt
Träningsgruppen i jakt kommer att fortsätta.
Inga förkunskaper behövs. Alla är välkomna.
Bodil Lignell jaktansvarig i CSK kommer att hålla i träningsgruppen.
Jaktkurs i vattenapportering med inriktning mot vattenprov
Jaktkurs i vattenapportering med inriktning mot vattenprov kommer att hållas under senvåren.
Förkunskaper: att hunden simmar och att den apporterar dummy på land.
Instruktör Yvonne Scwermer Herngren.
Rallylydnad
Genomgång av nya skyltar samt genomgång inför Stockholms Rallylydnadscocker.
Lydnadskurs
Förberedande kurs inför startklass lydnad och andra tävlingsgrenar.
Nose Work
Den nya hundsporten Nose Work där hunden får använda ett av sina främsta sinnen, luktsinnet, blev
snabbt populär i klubben. Nybörjar- och fortsättningskurser i Nose Work verkar dock för tillfället ha fyllt
sin kvot, så därför planerar vi i år att endast ha de populära tränings- och tävlingskvällarna där
hundarna får använda sin nos för att söka efter specifika dofter i olika miljöer, inom- och utomhus.
Träningarna är öppna för alla som känner till grunderna, och till hösten planeras också ett inofficiellt
klubbmästerskap där vi korar Stockholmklubbens Nose work cocker 2018.

Planerade tävlingar / mästerskap
Stockholms Rallylydnadscocker
Inoff tävling.
Stockholms Nose Work cocker
Inoff tävling.
Med reservation för eventuella ändringar.
www.stockholmscocker.com
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