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Mälarpinschern 2015
Den  23-‐‑24  maj  är  det  dags  för  Mälarpinschern.  Den  kommer  
att  vara  på  Vadstena  Camping.  Vi  kommer  även  att  ha  
agility,  rallylydnad  och  lydnad.  Det  kommer  även  att  finnas  
prova  på  i  samtliga  grenar.  Vi  kommer  även  att  ha  olika  
aktiviteter  bägge  dagarna  för  de  som  är  på  plats.  
Det  går  redan  nu  att  anmäla  på  hemsidan.  När  ni  betalar  så  
skriv  då  MP  och  registreringsnummer  på  hunden.  Då  har  vi  
lättare  att  se  till  vilket  evenemang  ni  betalar.    
Mer  information  om  utställningen  finns  på  hemsidan  och  på  
Facebook.  Undrar  ni  något  kan  ni  kontakta  Pernilla  Fahlén.  
pernilla@pinschersektionen.se  

Gemensam middag på Mälarpinschern
Vi  kommer  att  ha  en  gemensam  middag  på  kvällen  den  23  maj.  
Anmälan  görs  direkt  till  Vadstena  Camping.    
Om  ni  har  frågor  ang  middagen  och  ev  allergier  så  kontakta  
Vadstena  camping  0143-‐‑12730  eller  www.vadstenacamping.se    

  

KM i viltspår 2015
I  år  blir  det  KM  i  viltspår  i  Hallstahammar  (Västmanland).  
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  
  

Bilder på pinscher från förr
I  Notisbladet  kunde  ni  i  det  senaste  numret  läsa  om  
schnauzer  från  förr.  Finns  det  någon  som  har  bilder  på  
pinscher  från  förr?    
Hur  länge  sen  togs  bilden?  Namnet  på  hunden/na,  uppfödare  
och  scanna  in  bilder  till  notisbladet@gmail.com  
  

Berättelser från vardagen
Till  Notisbladet  så  önskar  man  att  få  berättelser  från  er  
vardag.  Dela  med  er  av  ett  äventyr,  en  dag  på  jobbet,  ett  
besök  hos  veterinärer  eller  bus  med  en  kompis.  Ja  vad  som  
helst.  Skicka  gärna  med  en  bild  till  er  berättelse.    
Kom  ihåg  att  bilderna  behöver  vara  av  bra  kvalitet  och  
högupplösta  (de  behöver  vara  stora)  för  att  kunna  tryckas  till  
tidningen.  Skicka  till  notisbladet@gmail.com  

Detta  är  första  medlemsbrevet  med  den  nya  styrelsen  och  det  kommer  att  bli  ett  spännande  år.  Jag  hoppas  
att  vi  kommer  att  ses  på  flera  av  de  evenemang  som  kommer  att  arrangeras  under  året  
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