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Syys terveiset Kanta-Hämeen Kanakoirakerhosta 

 
Tätä jäsenkirjettä kirjoittaessa on jahtikausi jo alkanut ja koe kausi on pyörähtänyt käyntiin. 

Kylmän alkukesän vuoksi metsäkanalintujen poikueet ovat paikka paikoin hieman normaalia 

pienemmät. Muuten pesinnät ovat ilmeisesti onnistuneet kohtuudella. Näin ollen pohjoiseen 

matkaavilla on luvassa varmasti antoisia metsästys hetkiä…. 

 

Hallituksen päätös 8/2014 

-Jäsenrekisterin saattaminen ajan tasalle. Eli kerhon jäsenrekisteristä ja näin ollen 

postituslistalta poistetaan ne jäsenet joilla on rästissä kahden vuoden jäsenmaksut. 

Jos olet epävarma omista muksuista ota yhteyttä jäsensihteeriin Monna  p. 050 518 

9635. 

 

Tässä loppuvuoden tapahtumia.  

Laittakaa päivämäärät ylös ja kaikki joukolla mukaan nyt kerhon tapahtumiin 

 

Syksyn ja loppuvuoden tapahtumia 
 

                 

SÄNKIKISA 2014 !!                        

Pidetään Oriveden Eräjärvellä 6.9.2014. Kilpailu on tarkoitettu harjoitukseksi 

Junkkariin lähteville. 

Kilpailun Tuomarina toimii Kai Pelkonen. 

Maksu 50e sis. aamupala, maastoeväät, kilpailun jälkeen ruuan sekä linnut. Maksu 

kerhontilille. FI95 5680 0040 2439 62. Maksukuitti mukaan tapahtumaan. 

Ilm. 4.9 mennessä. Paikkoja RAJOITETUSTI !! 

Ilm. Sami 044-3100811. 

 

Pikkujoulu jahti 
Jahti järjestetään Hauholla 13.12.2014. Maastoista johtuen jahtiin voidaan ottaa vain 

kaksi ryhmää eli 14 koiraa. Oman aseen käyttö sallittu. Saa pudottaa kaksi lintua / 

koira.                                               

Maksu 50e maksetaan etukäteen kerhon tilille FI95 5680 0040 2439 62. Maksukuitti 

mukaan tapahtumaan. 

Ilmoittautumiset Annelle 0400-226556 

 

 

Kanta-Hämeen kanakoirakerhon Pikkujoulut 

Pikkujoulut pidetään jahdin jälkeen 13.12.2014. Hauholla, Hahkialan kartanolla. 

http://www.hahkiala.com/ 

 Joulubuffa pöytä katetaan klo 16.00- 

 Tarjolla on kaikenlaisia joulun herkkuja laidasta laitaan. 
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Ruokailun hinta on 22e josta kerho maksaa 7e eli osallistujalle jää maksettavaa näistä 

pitopöydän antimista vain 15e !! 

Nyt kaikki viettämään iloisessa porukassa mukavaa iltaa. Ruokailu ei ole sidottu 

jahtiin osallistumisen kanssa. 

Ilm. Annelle 0400-226556. 

Maksu 15e maksetaan etukäteen kerhon tilille FI95 5680 0040 2439 62. Maksukuitti 

mukaan illalliselle.   

 

 

 

Kauden päätösjahti ja vuosikokous  
 Päätösjahdin ja vuosikokouksen päivämääräksi on päätetty 21.2.2015 

 Paikka on Urjala. 

 Jahtivouti ja ilmoittautumiset Tarja Jaakkola puh. 050-4619629.. 

 Jahdin jälkeen pidämme vuosikokouksen. Siitä lisää seuraavassa jäsenkirjeessä. 

 

 

Jäsenkysely 

Muistutus vielä jos et ole käynyt vastaamassa jäsenkyselyyn niin nyt on viimeinen 

mahdollisuus käydä vastaamassa ja näin olet mukana kehittämässä kerhoa ja sen 

toimintaa.  

https://docs.google.com/forms/d/16KzgBea8HFliAsnYJ_ZRVIln3x1wV9C3_10qqDB

Cn5g/viewform 

 

Chevalier fleece 
Kerhon kautta olemme tilaamassa Chevalier fleecejä mahdollisesti kerhon logolla. 

Fleecejä on sekä naisten että miesten mallia. Hintaa yhteis tilauksessa fleecelle tulisi 

50 e. Jos olet kiinnostunut tästä ota yhteys Monnaan p. 050 518 9635. 

http://www.chevalier.se/product/mainstone-fleece-cardigan-2 

 

 

Mukavaa syksyä ja hyviä riistatöitä 

 

Sami Salo    
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