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Mälarpinschern	  2014	  
Den	  23	  augusti	  är	  det	  dags	  för	  Mälarpinschern.	  Den	  
kommer	  att	  vara	  på	  Ulriksdals	  slottsträdgård.	  Nytt	  för	  i	  år	  
är	  att	  alla	  5	  raserna	  som	  är	  med	  i	  SSPK	  kommer	  att	  vara	  
samlade,	  även	  att	  den	  kommer	  att	  vara	  officiell.	  Vi	  kommer	  
även	  att	  ha	  agility,	  rallylydnad	  och	  lydnad.	  Det	  kommer	  
även	  att	  finnas	  prova	  på	  i	  samtliga	  grenar.	  	  

Mer	  information	  om	  utställningen	  finns	  på	  hemsidan	  och	  
på	  Facebook.	  Undrar	  ni	  något	  kan	  ni	  kontakta	  Pernilla	  
Fahlén.	  pernilla@pinschersektionen.se	  

	   PR-‐artiklar	  
Nytt	  för	  i	  år	  är	  att	  vi	  kommer	  att	  sälja	  lite	  PR-‐artiklar.	  Det	  kommer	  
att	  finnas	  nummerlappshållare	  och	  tygkassar	  till	  försäljning	  på	  alla	  
våra	  evenemang.	  Vi	  kommer	  att	  börja	  försäljningen	  på	  
Mälarpinschern.	  För	  att	  kunna	  garantera	  er	  ett	  köp	  ta	  med	  
kontanter.	  	  
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Pinscherläger	  2014	  
Nu	  är	  det	  klart	  att	  det	  blir	  ett	  pinscherläger	  2014.	  Det	  kommer	  att	  
vara	  i	  Backamo.	  Det	  kommer	  att	  vara	  flertalet	  aktiviteter	  och	  
möjlighet	  att	  prova	  olika	  saker	  och	  träffa	  en	  massa	  pinschrar.	  

Om	  ni	  önskar	  mera	  information	  så	  finns	  det	  på	  hemsidan.	  Om	  ni	  
har	  frågor	  är	  ni	  välkomna	  att	  kontakta	  
Camilla@pinschersektionen.se	  

KM	  i	  viltspår	  2014	  
I	  år	  blir	  det	  KM	  i	  viltspår	  i	  Väne-‐ryr	  i	  Vänersborg.	  Det	  kommer	  
finnas	  möjlighet	  att	  gå	  anlagsprov	  och	  öppenklass.	  Önskar	  ni	  

mera	  information	  så	  finns	  det	  på	  hemsidan.	  Har	  ni	  frågor	  är	  ni	  
välkomna	  att	  kontakta	  tavling@pinschersektionen.se	  

Pinscherprommis	  i	  Västerås	  
Som	  ni	  kanske	  har	  läst	  i	  Notisbladet	  så	  arrangeras	  det	  

pinscherprommisar	  i	  Västerås.	  Det	  sker	  i	  början	  på	  varje	  måna	  och	  
nästa	  gång	  är	  3	  augusti	  kl	  13.00.	  Plats:	  Allmogeplatsen	  35	  A.	  Gratis	  
parkering.	  Ta	  gärna	  med	  fika	  till	  dig	  och	  hunden.	  Vi	  brukar	  grilla	  om	  

vädret	  tillåter.	  Det	  finns	  en	  grupp	  på	  Facebook	  där	  alla	  träffarna	  
finns.	  Om	  man	  inte	  har	  Facebook	  kan	  man	  alltid	  skicka	  ett	  mail	  

eller	  ett	  sms	  om	  man	  vill	  komma	  så	  är	  det	  lättare	  att	  hålla	  koll	  på	  
hur	  många	  som	  kommer	  och	  om	  man	  ska	  vänta	  in	  någon.	  	  

Pernilla@pinschersektionen.se	  eller	  070-‐4030880	  

Varmt	  välkomna	  	  

Hoppas	  ni	  har	  en	  trevlig	  sommar	  tillsammans	  med	  era	  hundar.	  Skicka	  gärna	  in	  bilder	  på	  hur	  er	  sommar	  
har	  varit.	  Om	  ni	  har	  idéer	  på	  vad	  vi	  kan	  göra	  bättre	  eller	  något	  som	  ni	  saknar	  tveka	  inte	  att	  höra	  av	  er.	  	  

Hoppas	  att	  vi	  ses	  där	  ute	  på	  några	  av	  våra	  evenemang.	  

Soliga	  hälsningar	  Pinschersektionen	  


