Hej Wheatenkompis
Region Öst hälsar alla SWTK-medlemmar välkomna på våra aktiviteter under våren:
20 + 27 mars – Viltspår Prova-på. Lovö, Stockholm.
Aktiviteten är två dagar. Prova på kurser är för hundar äldre än 9 mån och som inte
gått anlagsprov tidigare. Kursledare Per Faléus. Begränsat antal platser. Viss utrustning så som sele
och lina finns att låna. Medlemskap i SWTK för alla förare och hjälpförare är ett krav. 750:-/ekipage
betalas in på SWTK reg Öst PG 985464-7 Anmälan och info perswtk@gmail.com
Uppge telefonnummer, hundens namn och ålder.
8 april – Rallylydnadskurs för nybörjare. 5 gånger i Sundbyberg.
8/4, 15/4, 22/4, 6/5 och 11/5 kl 19-20:30, max 6 deltagare. Inga förkunskaper krävs.
Kostnad: 1.400 kr. Pg: 98 54 64-7
Anmäl till Marie-Louise Winroth: mlwinroth@gmail.com, 070-810 89 44
14 april – Valpkurs
14, 22 och 29 april kl 18:30-20:00 utomhus i Spånga, Sundby.
Kostnad: 1.250 kr för medlemmar i SWTK. Pg: 98 54 64-7
Max 6 deltagare och endast en förare per hund, för valpar
mellan 3 och 6 månader.
För information och anmälan kontakta Boel Rosenlund:
wheatenboel@outlook.com
18 april – Wheatenpromenad, Kl 10:00, samling bakom stallet Karlslund, Örebro.
Anmäl till Annica Green: annica.green@gmail.com, 073-525 66 05
1-2 maj – Viltspår Prova-på. Lovö, Stockholm.
Aktiviteten är två dagar. Prova på kurser är för hundar äldre än 9 mån och som inte gått anlagsprov
tidigare. Kursledare Per Faléus. Begränsat antal platser. Viss utrustning så som sele och lina finns att
låna. Medlemskap i SWTK för alla förare och hjälpförare är ett krav. 750:-/ekipage betalas in på SWTK
reg Öst PG 985464-7 Anmälan och info perswtk@gmail.com
Uppge telefonnummer, hundens namn och ålder.
5 maj – Noseworkkurs - Grundkurs
4 tillfällen á 120 minuter utomhus på Gubbängsfältet. 2.255 kr Pg: 98 54 64-7
5 maj, 12 maj, 19 maj och 26 maj. Kl 19:30-21:30.
Anmäl till Johanna Tak: johannatak@gmail.com
16 maj – Wheatenpromenad, Kl 10:00, samling bakom stallet Karlslund, Örebro.
Anmäl till Annica Green: annica.green@gmail.com, 073-525 66 05
6 juni – BPH, Nykvarn
BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning hund.
Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
Lär känna din hund lite bättre. Anmäl till BPH-test.
Agneta Lindström: kennelconors@gmail.com
2 juni – Noseworkkurs - Fortsättningskurs
4 tillfällen á 120 minuter utomhus på Gubbängsfältet. 2.255 kr Pg: 98 54 64-7
2, 9, 16 samt 23 juni. Kl 19:30-21:30.
Anmäl till Johanna Tak: johannatak@gmail.com
19 juni – Dogparkour, Kl 10:00, samling bakom stallet Karlslund, Örebro.
Anmäl till Annica Green: annica.green@gmail.com, 073-525 66 05
Du hittar all info och kontaktuppgifter på vår hemsida: http://ost.swtk.se/

Fortsättning…

Lördagen den 28 augusti har vi förhoppning om att kunna genomföra den stora Wheatenfestivalen.
Denna gång på Haninge BK. Domare är Mia Sandgren. Det blir utställning för valpar, juniorer,
unghundar, champion och veteraner, samt andra skojklasser. Välkommen med din anmälan och till
en härlig dag tillsammans. Mer info kommer läggas ut på hemsidan och annons i Wheatenbladet.
Region öst tar gärna emot nomineringar avseende Årets uppfödare, där vi ska lämna förslag till
huvudklubben och som sen utses på deras årsmöte 2022, samt även nomineringsförslag till
Årets Förtjänsttecken inom Region Öst, som även det delas ut på huvudklubbens årsmöte 2022.
Vill du lämna en nominering, så maila Birgitta Edlund med motiveringsunderlag: birgitta@toed.se
Vad som gäller för att kunna nominera, hittar du här:
https://swtk.se/swtk_2/flik2/funkparm/nydok//Statuter_for_erhallande_av_SWTKs_priser.pdf
Ha en underbar vår, så hoppas vi att vi syns på någon aktivitet eller annat tillfälle
SWTK Region öst styrelse

