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Om Stockholms Cockerklubb 

Stockholms Cockerklubb är en lokalavdelning inom Cocker Spanielklubben för medlemmar som bor i 

Stockholmsområdet.  Vi anordnar en mängd spännande aktiviter för våra medlemmar som till 

exempel kurser, tävlingar, utställningar, föreläsningar och cockerpromenader.  

Planerade aktiviteter och kurser under året 2013 

Cockerpromenader  

En gång i månaden, oftast den sista söndagen i månaden, med uppehåll under sommarmånaderna 

juni-juli. Plats meddelas på hemsidan, tid är alltid klockan 12.00. 

Medlemskväll med Årsmöte  

Onsdag den 6 februari, start kl. 18.30 med mingel , kaffe/te samt smörgås. Därefter kl. 19.00 - 21.00, 

årsmöte samt utdelning av utmärkelser. Platsen är STOKK:s lokal på Rindögatan 25 nb, Gärdet. 

Massage – Stretching  

Plats: Nacka, Saltsjö – Boo Kursinstruktör: Bodil Lignell. Genomgång av hundens rörelseapparater, 

stretching, genomgång av olika muskler, handgrepp för massage.  

Agilitykurs, vår  

Kursinstruktör: Cathrine Österlund. Agility är roligt för alla, det handlar om att på kortast möjliga tid 

och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana.  
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Pälsvårdskurs för nybörjare, vår och höst 

Kursinstruktör: Gunilla Schuber. Plats: Nacka, Saltsjö - Boo. Moment som ingår i kursen: Utredning av 

tovor, borstning, kamning, ”plockning”, rakning, klippning samt rengöring av öron och ögon.  

Uppföljning trimkurs, vår och höst  

För den som gått pälsvårdskursen för nybörjare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna. 

Kursinstruktör: Gunilla Schuber. Plats: Nacka, Saltsjö - Boo.  

Kurs i utställningstrimning, vår och höst 

Kursinstruktör: Gunilla Schuber. Plats: Nacka, Saltsjö - Boo. Moment som ingår i kursen: Kursen ägnas 

åt ”fintrimning” och moment som är speciellt viktig i utställningsammanhang.   

Rallylydnad nybörjare, vår 

Prel. start i april. Kursinstruktör: Marie Sjöborg, Hunden i Fokus. Kurs för den som är nybörjare och 

vill lära dig grunderna samt för dig som gått nybörjarkurs som vill vidareutveckla teknik, banträning. 

Viltspårskurs för nybörjare, vår  

Prel. kursstart i maj. Kursinstruktör: Göran Ädel Plats: Stäket. Nybörjarkurs, där går vi igenom 

grunderna för viltspår. 

Vardagslydnad, vår  

Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus. Nybörjarkurs, där går vi igenom grunderna i 

vardagslydnad. 

Tävlingslydnad med inriktning klass 1, höst  

Kursinstruktör: Marie Sjöborg – Hunden i Fokus. Tävlingslydnad är indelad in fyra klasser där klass 1 

är den mest grundläggande. Lydnadsklass 1 innehåller tillsammans helhetsintrycket nio moment. 

Utställningshandling – ringträning, vår och höst  

Kursinstruktör: Helene Berggren. Du får lära dig att visa upp din hund från dens bästa sida i det olika 

momenten som kan dyka upp på en utställning 

Planerade tävlingar/mästerskap under året 2013  

Stockholms Rallylydnadscocker 2013, höst  

Domare: Marie Sjöborg 

Stockholms Lydnadscocker 2013, höst 

Tävlingslydnad klass 1-3. Domare: Anette Björkman Bergström, tävlingsledare Sandra Björnskiöld, 

sekreterare ej klart.  

Planerad utställning under året 2013 

Cockershow: 

Inoff. utställning söndagen den 6 oktober Plats: Rosengårds ridhus i Viksberg, Salem/Rönninge. 

Domare: Helene Björkman, ringsekreterare: ej klart 


