
Pinschersektionen	  
Medlemsbrev	  nr	  1	  2015	  

Välkomna	  på	  årsmöte	  28	  februari!	  

För	  att	  vi	  ska	  kunna	  planera	  med	  maten	  så	  
behöver	  vi	  veta	  vilka	  som	  vill	  ha	  mat.	  Anmäl	  er	  
senast	  den	  22	  jan	  till	  
sekreterare@pinschersektionen.se	  

Varmt	  Välkomna!!	  

Vi	  har	  även	  en	  föreläsning	  i	  samband	  med	  årsmötet.	  
Temat	  är	  Näringslära	  och	  det	  är	  vår	  huvudsponsor	  
Royal	  Canin	  som	  håller	  i	  föreläsningen.	  	  

Kostar	  inget	  och	  alla	  är	  välkomna!	  



	  

	  	  2	  	  

Medlemskap	  för	  2015	  
När	  du	  blir	  medlem	  i	  Pinschersektionen	  blir	  du	  också	  automatiskt	  
medlem	  i	  specialklubben	  Schnauzer	  Pinscher	  klubben	  (SSPK).	  	  
	  
Som	  medlem	  får	  du	  vissa	  förmåner	  som	  att	  deltaga	  i	  våra	  
officiella	  utställningar	  samt	  andra	  arrangemang.	  Vissa	  av	  våra	  
sponsorer	  ger	  även	  rabatt	  till	  våra	  medlemmar.	  
	  
Du	  kommer	  även	  få	  klubbens	  medlemstidning	  Notisbladet	  hem	  i	  
brevlådan	  4	  gånger	  om	  året.	  

Kostnaden	  för	  medlemskap	  för	  2015	  är	  oförändrat.	  	  

Tänk	  vad	  tiden	  går	  snabbt.	  Snart	  är	  vi	  redan	  inne	  i	  februari.	  	  

Jag	  hoppas	  att	  ni	  fått	  en	  bra	  början	  på	  det	  nya	  året.	  

Hälsningar	  Pinschersektionen/Pernilla	  

Som	  ni	  kanske	  vet	  så	  är	  det	  lite	  på	  gång	  gällande	  Notisbladet	  och	  man	  
jobbar	  för	  att	  få	  en	  enhetlig	  tidning	  för	  alla	  raserna.	  Det	  kommer	  att	  
komma	  4	  nummer/år	  och	  om	  du	  har	  något	  du	  vill	  dela	  med	  dig	  av	  eller	  
skicka	  in	  en	  bild	  så	  tveka	  inte.	  	  

Nya	  Notisbladet	  efterlyser	  snygga	  högupplösta	  pinscherbilder!	  	  
	  
Vi	  vill	  se	  era	  bästa	  bilder	  på	  pinschermys	  som	  pinscherrejs,	  olika	  former	  av	  
sport	  och	  aktivering,	  humorbilder,	  hälsobilder	  och	  
utställningsträning.	  
	  
Vi	  tar	  också	  emot	  mindre	  roliga	  bilder	  för	  mer	  
allvarliga	  artiklar	  om	  problem	  som	  kan	  uppstå	  med	  
våra	  hundar,	  som	  trasiga	  öron,	  
vaccinationsreaktioner	  och	  liknande.	  
	  
Vi	  skulle	  vilja	  veta	  hur	  ni	  aktiverar	  era	  hundar	  
under	  vintern.	  Åker	  ni	  skidor,	  skridskor,	  släde	  eller	  pulka	  med	  hunden?	  
Tränar	  inomhus?	  Skicka	  oss	  bilder	  på	  detta!	  
	  
Om	  ni	  skrivit	  eller	  läst	  en	  bra	  bloggtext	  ni	  vill	  tipsa	  om	  tas	  det	  tacksamt	  
emot,	  kontakta	  Suvi	  Andersson	  eller	  mejla	  notisbladet@gmail.com	  

Notisbladet	  	  

Manusstop	  

23	  februari!!	  	  


