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Norsk Eurasierklubb

Hei!

Norsk Eurasierklubb (NEK) gratulerer deg med valp!
Velkommen som eier av en Eurasier!
Eurasier er en voksende rase, men det er allikevel slik at de
aller fleste sjelden møter andre tilfeldig. Å bli en del av
rasemiljøet er derfor ingen dum idé, så vi ønsker å invitere
deg til å bli medlem i raseklubben!
NEK ble stiftet i mai 2006 og har pr d.d. ca 570 medlemmer.
NEK har som formål bl.a. å bevare og utvikle rasens spesifikke
egenskaper, informere og spre kunnskap om rasen,
arrangere prøver og utstillinger samt legge til rette for
medlemmene for aktiviteter med hund.
NEK har en egen hjemmeside, www.eurasierklubben.no. Der
er det bl.a. informasjon om klubben og aktiviteter som
arrangeres, kontaktinformasjon til styret, avlsrådet og
distriktskontakter rundt om i Norge. NEK utgir også
medlemsblad 4 ganger i året.
Medlemskap i NEK gir i tillegg til klubbinterne aktiviteter,
adgang til deltakelse på alle NKKs arrangementer og
abonnement på bladet Hundesport. NEK har også en
samarbeidsavtale med DinBesteVenn, en hundeskole som
driver i Oslo og omegn. Medlemmer i Norsk Eurasierklubb får
10 % rabatt på kurs og i DinBesteVenns butikker, fôr
inkludert.
Norsk Eurasierklubb arrangerer også forskjellige aktiviteter
rundt om i landet. Vi har tidligere arrangert blant annet

Agilitykurs og Sporkurs for medlemmer, og i 2015 arrangerte
vi for første gang Rallylydighetsstevne i Rogaland. I tillegg har
vi distriktskontakter rundt om i landet som arrangerer lokale
treff og aktiviteter.

Høres dette bra ut? Du kan bli medlem på flere måter, her
er de 2 enkleste:
1. Gå inn på www.nkk.no, klikk på Medlemsservice, deretter
Klikk her for å bli medlem. Følg anvisningene.
2. Vent på at NKK sender deg et brev med vervegiro.

Dersom medlemskap inngås, er det viktig at vi får en epostadresse knyttet opp mot medlemskapet, NEK holder
nemlig kontakt med medlemmene sine via epost. Send
derfor epost til nestleder@eurasierklubben.no når
medlemskap er inngått. Da får du tilsendt NEK-Nytt, samt
annen medlemsinformasjon – deriblant klubbaktiviteter som
skjer på landsbasis og i distriktet der du/dere bor.
Ønskes nærmere info om medlemskap, ta kontakt med
medlemsansvarlig i klubben; nestleder@eurasierklubben.no
Håper vi snart kan ønske deg velkommen som medlem!

Med vennlig hilsen Styret i Norsk Eurasierklubb

