
Pinschersektionen	  
Medlemsbrev	  nr	  7	  

Klubbmästerskap	  i	  viltspår	  	  
Den	  4	  oktober	  är	  det	  dags	  för	  klubbmästerskap	  (KM)	  i	  
viltspår.	  Det	  kommer	  att	  gå	  att	  göra	  anlagsprov	  och	  
öppenklass	  prov.	  Kostnaden	  för	  anmälan	  är	  samma.	  	  

Sista	  anmälningsdagen	  är	  21	  september.	  

	  

Vid	  eventuella	  frågor:	  tavling@pinschersektionen.se	  

	  

Styrelsen	  2015?	  
Tiden	  går	  fort	  och	  rätt	  som	  det	  är	  så	  är	  det	  snart	  årsmöte	  igen.	  
Det	  innebär	  att	  valberedningen	  redan	  nu	  har	  börjat	  arbeta	  med	  
att	  hitta	  personer	  som	  vill	  jobba	  med	  i	  styrelsen.	  	  

Kan	  du	  tänka	  dig	  att	  vara	  aktiv	  i	  Pinschersektionens	  styrelse??	  
Tveka	  inte	  att	  kontakta	  valberedningen@pinschersektionen.se	  
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Rasmontern	  på	  stora	  Stockholm	  

Vi	  kommer	  även	  detta	  år	  att	  delta	  i	  montern	  med	  SSPK	  på	  stora	  
Stockholm	  den	  13	  och	  14	  december.	  	  Vi	  söker	  er	  som	  kan	  tänka	  
er	  att	  stå	  i	  montern	  gärna	  tillsammans	  med	  er	  hund.	  Detta	  för	  
att	  visa	  upp	  våra	  trevliga	  pinschrar.	  Vill	  man	  vara	  med	  så	  
kontaktar	  man	  pernilla@pinschersektionen.se	  

	  

Pinschershoppen	  
Vi	  jobbar	  hårt	  just	  nu	  för	  att	  kunna	  ordna	  så	  att	  ni	  ska	  kunna	  
beställa	  de	  profilsakerna	  som	  vi	  har	  att	  erbjuda.	  Kassen	  kommer	  
att	  kosta	  60	  kr	  och	  nummerlappshållarna	  60	  kr	  plus	  frakten.	  	  

Det	  kommer	  även	  finnas	  en	  chans	  att	  köpa	  på	  plats	  på	  

Månadens	  bild	  på	  hemsidan	  
Ni	  glömmer	  väl	  inte	  att	  ta	  många	  bilder	  på	  era	  hundar	  som	  ni	  skickar	  till	  

webmaster@pinschersektionen.se	  och	  eller	  
redaktor@pinschersektionen.se	  

Så	  kanske	  de	  kommer	  med	  även	  i	  Notisbladet.	  Gärna	  lite	  roliga	  och	  
action	  bilder	  på	  era	  pinschrar.	  	  

Hösten	  är	  på	  intågande	  men	  vad	  gör	  det	  när	  det	  finns	  så	  mycket	  roligt	  man	  kan	  göra	  med	  sin	  pinscher.	  
Vi	  har	  KM,	  rasmontern	  och	  planering	  av	  årsmötet	  kvar	  nu.	  I	  helgen	  är	  det	  Pinscherläger	  och	  jag	  hoppas	  
att	  ni	  som	  åker	  får	  det	  toppen	  bra	  då.	  	  

Saknar	  du	  något	  i	  medlemsbrevet	  så	  skicka	  gärna	  en	  rad	  till	  mig	  så	  ska	  vi	  försöka	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  det.	  

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

Höstiga	  hälsningar	  Pinschersektionen	  


