Jäsenkirje 5/2014:
Heippa hyvät Kymen Vetokoiraseuran jäsenet.
”Talvi” oli ja meni. Toiset pääsivät jopa lumille, osalle se varmasti jäi vain haaveeksi. Huonoista
lumista huolimatta seuramme edustus kisaladuilla ja radoilla oli siltikin hieno. Useampikin
koirakko jaksoi kiertää kisat pohjoista suomea myöten – menestyksekkäästi.
Nyt on kevät ja toivottavasti myös kesä saapunut ja ajatuksia siirrelläänkin jo
pikkuhiljaa uuteen kauteen. Menneeseen kauteen palataan vielä jäsenmaksun tiimoilla. Ohessa
maksutiedot kuluvan kauden jäsenmaksun suorittamisesta:
tilinro FI64 8000 2112 5125 60
2013-2014 jäsenmaksun viite 505
Varsinainen jäsen 10 €
Perhejäsen 7 €
Kilpaileva nuorisojäsen 7 €

Jatkossa laitamme jäsenmaksun lähestyessä jäsenkirjeen, jossa muistuttelemme aiheesta, mutta voit
lukea uudet jäsenmaksutiedot myös suoraan nettisivuiltamme www.kvks.net. Uusi vuosikokous kun
on päättänyt/ vahvistanut jäsenmaksun suuruuden, julkaisemme tämän ja laitamme nettisivuille
kaikille yhteisen viitenumeron, jolla voit maksaa maksusi.
Huonon lumitilanteen vuoksi joka vuotuiset seuran mestaruudet jouduttiin perumaan
ja nyt onkin hallitus kehittänyt yhteistä korvaavaa toimintaa ”kauden päättäjäisiksi”. 19.7.
lauantaina kokoonnumme Repovedelle kesäpäivää viettämään.
Olemme varanneet käyttöömme mökin, jossa pidämme leiripaikkaa tuona päivänä:
http://www.tervarumpu.fi/fi/majoitus/pihkapirtti
Tavataan klo 12.00 Lapinsalmen riippusillan läheisyydessä olevalla parkkipaikalla, josta lähdetään
yhdessä kävellen kohti mökkiä.
Tässä linkki alueen karttaan:
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/repovesi/kartatjakulkuyhteydet/Sivut/Default.a
spx
Matka arviolta n. 3km ja matkalla hienoja maisemia nähtävänä.
Yksi auto on menossa pihaan saakka viemään ruokaa ja juomia. Tämä samainen auto käy kiepin klo
12.00 tapaamispaikassa, jolloin kantamuksia voi antaa auton kyytiin. Matkaajia menee kyydissä
myös muutama.
Paikan päällä ruokatarjoilu, sekä toki kahvitus muurikkalettujen kera.
Lämmitämme toki saunan sekä otamme mukaan myös muutaman seurapelin, joiden kanssa ratkoa
tämän vuotiset seuran paremmuudet.
Mökissä on yöpymismahdollisuus. Mökin luovutus klo.10 seuraavana päivänä.
Vietetään mukava päivä yhdessä ja erityisesti toivotaan mukaan seuramme tuoreimpia jäseniä, jotta
päästään tutustumaan uusiinkin.
Ilmoittautuminen:
niina(at) canincare.com/ Niina 040 5923318 14.7. mennessä
Päivä on jäsenistölle toki ilmainen!
Vuosikokous pidetään 18.8.2014 klo.18.00 alkaen. Paikkana Anjalankosken ABC,
Keltakangas.
Kahvitarjoilu!
Mikäli Sinulla on käsiteltäviä aiheita kokoukseen, voi niitä jo laittaa tulemaan hallitukselle.
Syksyllä pidämme pentu/ aloittelevien kurssin ”pikkuvaljakoille” (koirajuoksu,
koirapyöräily, kärryajo). Kurssi pidetään kolmena maanantai- iltana ; 1.9., 8.9., 15.9.

Kurssilla käydään yhdessä läpi lajeja ja harjoitusmuotoja teoriassa ja käytännössä. Kurssia vetää
kokeneet seuramme jäsenet.
Hinta 10e/ koirakko ulkopuolisille ja ilmainen seuran jäsenille. Aloitamme joka kerta klo.18.00.
Paikkana Mielakan hiihtokeskus/ parkkipaikka.
Ilmoittautuminen:
niina (at) canincare.com/ Niina 040 5923318 25.8. mennessä
Ensi vuonna 2015 on seuramme juhlavuosi kun täytämme pyöreät 50. vuotta.
Tämähän on erityisen hyvä syy juhlia yhdessä vanhenevaa, mutta nuorekasta seuraamme. ;)
Olemme anoneet talvelle PK- liiton SM- kisoja juhlakilpailuksemme ja toki sen perästä keväällä
nostamme kannat kattoon ihan virallisen tilaisuuden merkeissä. Varautunetten siis jo hyvissä ajoin
niin talkoovarustuksin kuin pikkutakeinkin alkavaan juhlavuoteemme.
Mikäli jollakulla seuramme jäsenellä (uudella tai vanhalla) on hyviä tarinoita tai kuvia tms.
jaettavaksi juhlassa, otamme niitä erityisen mieluusti vastaan. Varsinkin tarinat yhdistyksemme
alkutaipaleelta on katoava luonnonvara, eli tuon aikakauden tuntijat ovat hakusessa. Itse ei
välttämättä tarvitse mikrofooniin tarttua, mutta jos vaikka muutaman sanan mustaa valkoisella, on
sekin jo riittämiin.
Aurinkoisin terveisin
PJ Niina & hallitus

