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Mälarpinschern  2014  
Nu  är  det  mindre  än  en  vecka  innan  det  är  dags  för  Mälarpinschern.  
Vi  hoppas  på  bra  väder  och  en  underbar  dag  tillsammans  med  våra  
pinschrar.  I  år  har  vi  slagit  rekord  gällande  anmälningar  och  det  är  
jätte  roligt.    

Även  om  man  inte  har  anmält  så  är  man  varmt  välkommen  att  
komma  och  hälsa  på.  Men  glöm  inte  då  vaccinationsintyg  och  
hundar  yngre  än  4  månader  får  stanna  hemma.  

PR-‐‑artiklar  

Nu  kommer  vi  att  börja  sälja  lite  PR-‐‑artiklar.  På  
Mälarpinschern  börjar  försäljningen.  Vi  kommer  att  ha  ett  
erbjudande  för  de  som  kommer  dit.  Väska  +  
Nummerlappshållare  för  100  kr.  Vi  kommer  att  kunna  ta  
betalt  med  Swish  och  kontanter.  Sedan  kommer  man  att  
kunna  handla  via  hemsidan  60  kr  för  en  kasse  och  60  kr  för  
en  nummerlappshållare  plus  porto.  Mer  info  kommer  på  
hemsidan  efter  Mälarpinschern.  
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Medlem  i  Pinschersektionen  
Viktig  information  till  dig  som  idag  som  endast  är  medlem  i  
SSPK  och  INTE  är  ansluten  till  en  rasklubb.  År  2015  blir  den  
delen  som  avser  medlemskap  och  medlemsavgift  aktuell  i  våra  
nya  stadgar.  Från  2015  blir  man  medlem  i  en  rasklubb  och  blir  då  
också  automatiskt  medlem  i  SSPK.  Som  vi  har  det  nu  blir  man  
medlem  i  SSPK  och  väljer  sen  man  själv  rasklubb  eller  att  inte  
vara  ansluten  till  rasklubb.    
  
Kontakta  SKK  medlemsservice  på  telefon  08  795  30  50  eller  epost  
medlem@skk.se  (uppge  personnummer  eller  medlemsnummer).  
Föreningsgruppen  kommer  att  skicka  ut  e-‐‑post  under  juli  månad  
till  er  som  saknar  rasklubb.  

Notisbladet  
Det  har  strulat  en  hel  del  med  Notisbladet  på  flera  plan  och  vi  
arbetar  på  en  lösning.  Det  har  kommit  till  min  kännedom  att  
tidningen  inte  kommit  ut  till  alla  medlemmar  och  enda  sättet  att  
komma  tillrätta  med  problemet  är  att  de  drabbade  hör  av  sig!  

I  år  har  det  kommit  ut  två  nummer,  ett  i  maj  och  ett  i  juli.  Om  du  
saknar  dessa  måste  du  kontakta  mej  på  
redaktor@pinschersektionen.se  så  vi  kan  ta  reda  på  var  det  blivit  
fel.  

Nästa  nummer  beräknas  komma  ut  i  oktober  och  årets  sista  i  
december.  

Hör  av  er  så  snabbt  som  möjligt  så  ni  inte  missar  fler  nummer!  

Vänligen  Suvi,  redaktör  

Glöm  inte  att  anmäla  till  aktivitetslägret  och  KM  i  Viltspår.    

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

Soliga  hälsningar  Pinschersektionen  


