VÄLKOMMEN
TILL
CAIRNTERRIERKLUBBEN

En informationsfolder från Cairnterrierklubben
till dig som är nybliven cairnägare!

Cairnterrierklubben gratulerar Dig till din cairnterrier och
hälsar Dig välkommen till rasklubben!
I denna folder vill vi informera Dig om alla fördelar med ett medlemskap. Som medlem får Du tillgång till all kunskap som finns
inom rasen, klubbtidningen Cairnbladet som informerar om vad
som händer inom rasen både lokalt, centralt och internationellt
samt tillgång till den verksamhet som våra lokalavdelningar anordnar.

Vad är Cairnterrierklubben?
Cairnterrierklubben är en under Svenska Terrierklubben verksam rasklubb, som har till uppgift att främja en seriös och sunt
bedriven avel av cairnterrier samt att tillvarata rasens intressen.
Cairnterrierklubben svarar bland annat för avelsrådgivning, utställningar och valphänvisning, allt i syfte att förbättra och tillvarata cairnterriern såväl mentalt som exteriört. Klubben har också
lokalavdelningar över hela landet (se hemsidan,www.cairnterrier.
se) som anordnar lokala träffar för dig och din hund.

Vad får man som medlem i Cairnterrierklubben?
· En trevlig tidning, "CairnBladet", som utkommer med fyra
nummer per år.
· Möjlighet att delta i lokalavdelningarnas träffar och
samkväm med varierande programinslag avseende
cairnterrier.
· Möjlighet att deltaga i kurser om cairnterrier.
· Möjlighet att diskutera hundproblem med personer som har
många års erfarenhet av cairnterriers.
· Möjlighet att delta på Cairnterrierklubbens årsmöte.
Där kan du påverka alla beslut som sker inom
cairnterrierrasens utveckling.

Vem kan bli medlem i Cairnterrierklubben?
Frågan är enkel att besvara: alla som på något sätt har intresse
för Cairnterrier.

Hur blir man medlem i Cairnterrierklubben?
Medlem i Cairnterrierklubben blir du automatiskt under valpens
första år under förutsättning att din uppfödare anmält dig som
medlem. Det första året är gratis ! Därefter erbjudes du att fortsätta dit medlemskap för ordinarie avgift.
I annat fall blir man medlem genom att sätta in medlemsavgiften
250:- på Svenska Kennelklubbens postgironummer 83 24 00 - 6.
Familjemedlem betalar 50:- . Uppge på inbetalningskortet att betalningen avser medlemskap i Cairnterrierklubben. Medlemskapet är "rullande", d.v.s. gäller 1 år från inbetalningsdagen.

Besök gärna Cairnterrierklubbens hemsida
www.cairnterrier.se
för mer information.
Än en gång –
Välkommen till Cairnterrierklubben!
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