Nyhetsbrev från Svenska Wheatenterrier klubben, region Öst. Oktober 2018
Allra först vill vi tipsa om en aktivitet som regionen anordnar nu i höst: Prova på viltspår. Det hela
genomförs på Lovön, 20–21 oktober och kostar 150 kr/hund. Anmälningar till Per Faléus,
perostterrier@gmail.com
På senaste styrelsemötet fanns bland annat följande punkter på dagordningen:
● Summering av och reflektion efter Wheatenfestivalen 25 augusti. Alla tyckte att det fungerat bra,
att vi hade en sagolik tur med vädret och att vår irländska domare, Jennifer Kealy, gjorde ett bra och
effektivt jobb. Hennes sk. domarrapport finns att läsa på hemsidan
http://ost.swtk.se/domarrapport.html. Rent ekonomiskt kan vi konstatera att utställningen gick runt
och gav ett litet överskott.
Funderingarna inför nästa års festival har startat. Preliminärt genomförs festivalen lördag 24 augusti
2019. Det blir då en inofficiell utställning. Enligt SKK:s kalender är det tävling i Märsta på söndagen
och helgen efter Gotland Dog Show.
● 1–3 september genomfördes KM x 5 i Gävle, med region Norr som arrangör. Rapport från de som
deltog var att allt fungerade utmärkt. Det är ett stort arrangemang med många tävlingar och därmed
till exempel många domare som ska engageras. Vi resonerade om möjligheterna för Region Öst att
genomföra ett KM: var skulle det förläggas? Ska alla olika grenar ingå? Hur skulle man kunna få fler
än de som redan är aktiva med tävlande hundar att delta? Frågan är inte avgjord och det är
huvudstyrelsen som beslutar.
● Den 8–9 december är det dags för Stockholm Hundmässa 2018 på Stockholmsmässan (fd
Älvsjömässan). Region Öst svarar som vanligt för montern. Det kommer att behövas både människor
och hundar som ställer upp de dagarna. Notera datum redan nu. Vi återkommer med upprop!
● Även om det är några månader kvar till region Östs årsmöte 2019, bör vi redan nu fundera över nya
medlemmar i styrelsen. Anna Romanova lämnar styrelsen nu i oktober, eftersom hon flyttar till
Göteborg. Jan Töyrä har inte kunnat delta under året pga sjukdom egen och i familjen. Intresserade
kan gärna höra av sig till Boel Rosenlund, som är ansvarig för valberedningen!
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