Slovenski klub za britanske ovčarske pasme
Cesta v zeleni log 21
1000 Ljubljana

Spoštovani ljubitelji britanskih ovčarskih pasem,
vse zainteresirane, ki želijo ostati / postati člani Slovenskega kluba za britanske ovčarske
pasme v letu 2014, prosimo, da poravnajo letno članarino v višini 21 €, na naslednji račun
kluba:
IBAN: SI56 6100 0000 6184 970 pri Delavski hranilnici
SKBOP, Cesta v zeleni log 21, 1000 Ljubljana
Rok: do 31. marca 2014 (po roku, nečlani izgubijo pravico objav na klubski spletni strani)

Naj ob začetku potegnemo kratko bilanco, kaj se je dogajalo v klubu v letu 2013:
- V okviru mednarodne razstave CACIB Ljubljana, smo v januarju organizirali 10.
specialno razstavo za vse britanske ovčarske pasme;
- 2 x smo organizirali vzrejni pregled;
- v juniju je klub organiziral slavnostni piknik ob 20 obletnici delovanja kluba, kjer smo
podelili kinološka priznanja najbolj aktivnim članom kluba, v okviru slavnostnega
dogodka je bila izpeljana tudi redna, letna skupščina. Na slavnostni dogodek smo
povabili vse člane kluba, vsem tistim, ki ste se dogodka udeležili, se toplo
zahvaljujemo za udeležbo;
- v mesecu marcu, je bil po sklepu Upravnega odbora klub donator prve prireditve
»tekmovanje v pašno zbiralnem načinu«
V letu 2014 imamo predvidene naslednje dogodke:
- v mesecu januarju smo že organizirali 11. specialno razstavo za britanske ovčarske
pasme. Kot vsako leto, so tudi tokrat imeli člani kluba popust pri prijavi na razstavo;
- 29. marca 2014 bomo organizirali spomladanski vzrejni pregled, skupaj s telesnim
ocenjevanjem, informacije o prijavi so objavljene na spletni strani kluba:
www.britanci.com Jesenski vzrejni pregled bo predvideno organiziran 28. septembra.
Lokacija in podatki bodo objavljeni na klubski spletni strani;
- 25. maja 2014 bo klub samostojno organiziral izpite in tekmo po 1 razredu v »pašno
zbiralnem načinu«, kjer bo sodil sodnik iz Italije, prof. Luigi Guidobono. Prireditev bo
organizirana na poligonu pašno zbiralnega centra Češenik pri Domžalah. Prijavnica bo
objavljena na spletni strani kluba. Vsi zainteresirani si lahko pri klubu predhodno
naročijo izdelavo delovne knjižice (britanci@gmail.com). Člani kluba bodo imeli
popust v znesku 10 € na prijavljenega psa;
- Zaradi zapolnjenega spomladanskega koledarja (tekme v agilityu, vzrejni pregled,
razstave, izpiti v pašni), bo tradicionalni piknik članov z redno letno skupščino,
organiziran v začetku meseca septembra, podatki bodo objavljeni na spletni strani
kluba.

Slovenski klub za britanske ovčarske pasme
Cesta v zeleni log 21
1000 Ljubljana

Želeli bi vas seznaniti z naslednjimi spremembami v sistemu organizacije kluba:
- S 1. januarjem 2014 je nastopila funkcijo »predsednica vzrejne komisije za britanske
ovčarske pasme« ga. Barbka Novak.
Za vsa vprašanja v vezi z vzrejo, vzrejnimi pregledi, podaljšavami, nasveti, itd. vam je na
razpolago na naslednjih kontaktih:
Barbka Novak, Ulica Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj
tel.: 051 366 663, e-mail: seta.del.oro@siol.com
- S 1. januarjem 2014 je zaradi slabega stanja Factor banke, klub zamenjal banko za svoje
finančne poslovanje. Vsa vplačila (članarina, prijave na razstavo, podaljšave vzrejnih
dovoljenj, itd.) se opravljajo izključno na naslednji TRR:
IBAN: SI56 6100 0000 6184 970 pri Delavski hranilnici
SKBOP, Cesta v zeleni log 21, 1000 Ljubljana
- Vse člane kluba, ki so zainteresirani, da objavijo izbrane podatke na klubsko spletno stran,
prosimo, da nam samostojno pošiljajo podatke z materialom, oziroma spremembe na
naslednji elektronski naslov: britanci@gmail.com
- Vse člane kluba, ki se ukvarjajo z vzrejo, obveščamo, da si kupci njihovih mladičev
pridobijo pravico do uveljavljanja brezplačne enoletne članarine pri Slovenskem klubu za
britanske ovčarske pasme. Svojo pravico izkažejo z izpolnitvijo »pristopne izjave«, ki je na
razpolago na spletni strani kluba, pod rubriko »novi člani kluba«: www.britanci.com
Za vse dodatne informacije in nasvete smo Vam na razpolago na elektronskem naslovu
kluba:
britanci@gmail.com
Želimo vam, da se boste tudi letošnje leto počutili prijetno v naši družbi!
Kolektiv Upravnega odbora SKBOP

