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Hej alla collievänner!
I skrivandets stund har Collie SM 2022 blivit bestämt till
torsdag den 28/7 – sön 31/7 på Helsingborgs BK. Känns bra
att vi på nytt fick avtalat ett samarbete i ”Sundets pärla”.
Helsingborg inbjuder till så mycket att se och uppleva och
närheten med Helsingör – bara en båtresa bort. Boka redan
nu kära vänner så laddar vi om till ett nytt Collie SM som
kommer att erbjuda MT, exteriörbeskrivning, lydnad, rally,
bruks, agility och brukstävlingar.
Mentaltesten som Collie SM skulle öppnas med genomfördes
på Helsingborgs BK trots att Collie SM blev inställt. Åtta
startande collies i blandade hårlag - men tyvärr blev ingen av
ekipagen godkända.
Vårt spår- och sökläger i Älghult på Vidinge gård som blev
inställt i våras pga Covid-19 kommer att genomföras i höst
istället. Så roligt att ett arrangemang kan arrangeras med
distans utomhus.
Finns det någon i vårt la som är intresserad av att göra exteriörbeskrivning? Någon som vill prova på att valla med sin
collie? Hör av er till undertecknad med ett meddelande så ser
vi om vi kan få ihop ett arrangemang om tillräckligt många
är intresserade!
Hälsningar Ingela Pettersson, 070-34 55 338
Södra La

Hej medlemmar!
En mycket annorlunda sommar börjar närma sig sitt slut.
Vi som har hund har kanske ”kommit undan” lite enklare
än många andra. Vi har haft våra hundar som tvingat oss att
hålla fast vid många rutiner även om vi t ex blivit permitterade eller uppsagda från våra arbeten. De som befinner sig
i riskgrupper och därför inte kunnat träffa andra på samma
sätt som tidigare har i alla fall haft sällskap av en fyrfota
vän.
För många har det varit tufft att inte kunna åka på utställningar - kanske har en mångårig tradition brutits. Mycket
jobbigt, men å andra sidan måste vi också acceptera att vi
det senaste dryga halvåret levt i en pandemi och har vi,
genom att ställa in utställningar, lyckats rädda några liv så
är det ett lågt pris att betala. Men jag erkänner - jag saknar
också utställningarna.
Min förhoppning är att ni hittat något som hållit humöret
uppe - kanske en ny utmaning för dig och din hund? Skriv
och berätta om det i nästa Colliebladet!
Under november brukar vårt årsavslut hållas och jag hoppas
att Covid-19 inte ställer till det då utan att vi kan träffas
under säkra former för att genomföra det. Tid och plats hittar
du senare på vår hemsida och i vår FB-grupp. Om du inte
har tillgång till dessa - slå mig en signal.
Håll humöret uppe så ses vi säkert ”i verkligheten” så småningom!
Norra LA genom Maria Caxne

Hej Alla Medlemmar I SCK VÄSTRA LA!
Hoppas ni haft en trevlig sommar och många goa semesterdagar med era fyrbenta collievän .
Vi i västra hade Colliepromenad i början av maj på Näset i falkenberg med Carina ranagården med max 10 personer .
Därefter i juli månad så hade vi Trick/ freestyle med Jeanette Bergenstav ( se annat inlägg) det var mycket uppskattat så vi
håller på att planera en kurs till.
En av våra duktiga medlemmar har precis gett ut en ny bok . MASSAGEBOKEN av Annika Falkenberg vi har planer på att
inhysa henne till en dagskurs i detta ämne.
Vi skulle haft colliepromenad nu i början av augusti men
då vi hade en riktig varm sommar vecka så ställde vi in
denna och väntade på svalare väder.
Vad som är inplanerat nu är MH den 5 september på
Kungsbacka BHK
Vi Planerar Extriörbeskrivning höst/vår
12 september Lydnadsträning i Borås med Sandra Ekman
Josefsson
3 oktober Prova på Bruks spår och sök med Angelica
Lunding.
Vi får även Gratulera Helene Källstedt för nyutbildad
A- figge i SCK västra.
Vi avslutar den 28 november med årsavslut, mer info kommer.
Vi välkomnar våra medlemmar nya som gamla att deltaga.
Vid datorn medans valpisar sover, sammankallande/ordförande Lise-Lotte Häger

