Hollandsk Kooikerhondje er en
antalsmæssigt lille race. Der bliver lagt
et enormt stort arbejde i at bevare en
sund race avlsmæssigt, bl.a. ved
indsamling af informationer, forskning
og at følge racens udvikling - med et
medlemskab støtter du denne indsats.

På www.kooikerhondje.dk kan du læse mere
om Kooikeren, sundhed, avl, arrangementer
og meget andet – ja stort set alt Kooikerrelateret.
Her ﬁnder du også relevante mailadresser til
bestyrelsen og udvalg.

Det kan være svært at få fat i en hvalp,
da der ikke opdrættes ret mange, men
en dejlig Kooiker er værd at vente på.
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Under Dansk Kennel Klub

Velkommen til
Dansk Kooiker Club
Bliv del af et stærkt fællesskab, der ud over
hyggeligt samvær og fælles interesse,
også arbejder for at bevare vores dejlige
race.

Hvert år arrangerer klubben nytårskur
forskellige steder i landet, i form af en gåtur
for hele familien.
I sensommeren afholdes Kooikertræf. Det er
en sjov og hyggelig dag med plads til både
aktiviteter, socialt samvær og
erfaringsudveksling med andre kooikereejere.
Dansk Kooiker Club arrangerer foredrag,
klubudstillinger og andre konkurrencer.
Som medlem har du mulighed for at få
indﬂydelse på, hvilke aktiviteter der skal være
i klubben, ved at komme med forslag og/eller
tilbyde din hjælp.

Medlemsskab
Du kan når som helst på året melde dig
ind i Dansk Kooiker Club.

Vores medlemsblad KooikerNyt indeholder
bl.a. information om aktiviteter og tiltag i
klubben, spændende artikler, sjove
historier og dejlige billeder. Du kan
også sende et bidrag.

Medlemsskab
Et medlemskab koster kr. 380,- pr.
kalenderår.
Ved indmeldelse efter 1. juli betales kr.
190,- for resten af året.
Familiemedlemsskab
Ved familiemedlemskab betales yderligere
kr. 190,- pr. kalenderår for hvert ekstra
familiemedlem.
Betaling
Du kan betale med DanKort via
kooikerhondje.nemtilmeld.dk
eller overføre til klubbens konto i
Sparekassen Kronjylland:
Reg.nr. 9331 kontonr. 0002718642

Vi glæder os til at møde dig til en
af vores arrangementer og byde
dig velkommen til Kooiker-fællesskabet

Nyt medlem
50% rabat for nye medlemmer! se mere
på https://kooikerhondje.nemtilmeld.dk

Hvad enten du går op i agility, udstillling
eller en af de andre konkurrencemuligheder, eller du bare gerne vil være
aktiv med din Kooiker som hygge- og
familiehund, så er der mulighed for at ﬁnde
et fællesskab i klubben.

Har du spørgsmål vedr. medlemskab er du
velkommen til at henvende dig til klubbens
kasserer på kasserer@kooikerhondje.dk

