
MEDLEMSINFO  1/2019 JÄSENTIEDOTE CANIDAE RF 

EVENEMANG OCH 

TALKOMÖJLIGHETER / 

TAPAHTUMAT JA 

TALKOOMAHDOLLISUUDET 

4.5, 10,7, 28.9, 2.11 IPG-kokeet 

2.6. TOKO-prov/koe  

9.6. RallyToko –prov/koe 

30.6. Karis Hundutställning Hau Hau Summer Show 2019 

31.8. Canidaes 40-års jubileumsTOKO-prov.  

Mer info finns på www.canidae.fi och www.virkku.net

   

I september ordnas Canidaes 40-årsfest, närmare info 

senare.  Syyskuussa juhlimme Canidaen 40-vuotista 

taivalta yhdessä! Palaamme asiaan.  

Välkommen med och jobba på våra evenemang! 

Tervetuloa mukaan töihin kokeisiimme ja tapahtumiimme 

 

Skolningsplanen Kenttä (Västankvarnvägen 35) 

Medlemmar som önskar träna på planen (utöver 

föreningens ledda skolningar) kan lösa ut en egen nyckel 

för 30€ (kontantbetalning). Nyckeln är personlig.   

Jäsen joka haluaa käyttää kenttää itsenäisesti Canidaen 

koulutusten lisäksi voi lunastaa avaimen maksamalla 30 € 

pantin (käteismaksu). Avain on henkilökohtainen.  

 * * * * 

Följ med Canidae på hemsidan och i Facebook!  Lisää 

toiminnastamme kotisivuillamme www.canidae.fi ja 

Facebookissa (hundklubben koirakerho canidae jäsensivut. 

 

För att få snabbare info - vänligen meddela din e-

postadress åt medlemssekreteraren, tack! Ystävällisesti 

ilmoitatko sähköpostiosoitteesi jäsensihteerillemme, kiitos! 

canidae.jasensihteeri@gmail.com 

VALPKURS  i april från 1.4. totalt 5 ggr. För 3-10 

mån valpar i första hand. Några platser finns 

ännu.  tarja.simos-gronholm@novia.fi  

PENTUKURSSI  Seuraava kurssi huhtikuussa, 

alkaen 1.4. Jos olet kiinnostunut kurssista 3-10 

kk ikäisen pentusi kanssa, ota yhteyttä! 

Muutama paikka löytyy vielä. 

VARDAGSLYDNADEN startar i april. Anmäl dej 

till amandaforsblom@gmail.com (helst via 

epost) eller telefon 040-1403378 

ARKITOTTIS alkaa huhtikuussa. Ilmoittaudu 

Amandalle, yhteystiedot yllä. 

 

 

FH-ALKEISKURSSI toukokuussa 

Canidae tarjoaa jäsenilleen FH (peltojälki) 

alkeiskurssin lajin harrastajan Holger Palomäen 

ohjauksessa. Hodi ja koiransa Lykos saavuttivat 

vuonna 2018 FI KVA FH-2 -tittelin sekä 

sijoittuivat IPO-FH SM-kisoissa neljänsiksi. 

Hodilla on pitkä kokemus sekä pelto- että 

metsäjäljeltä ja haluaa jakaa osaamistaan 

Canidaen jäsenille.  

Kurssille voivat osallistua erikoisjäljestä 

kiinnostuneet  palveluskoirakokeisiin 

osallistumisoikeuden omaavat koirakot, joilla ei 

ole aiempaa kokemusta lajista. Osallistuvalle 

koiralle ei ole myöskään ikärajoitusta, 

tervetulleita ovat niin juniorit kuin jo 

vanhemmatkin koirat. Kurssille mahtuu max. 8 

koirakkoa.  

Kurssin hinta on 20 € jäsenille (50 € ei-jäsenille 

ellei kurssi täyty jäsenistä)  

Kurssi alkaa torstaina 9.5., yhteensä viisi kertaa. 

Ilmoittautuminen: tarja.simos-

gronholm@novia.fi 

UTSTÄLLNINGSKURS senare i vår!  

NÄYTTELYKOULUTUSTA  keväämmällä. 

Ilmoittaudu eija.andersson@gmail.com 
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