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Notisbladet	  2015	  
Från	  och	  med	  årsskiftet	  kommer	  det	  införas	  förändringar	  vad	  gäller	  Notisbladet.	  Varje	  
rasring	  kommer	  få	  finansiera	  sin	  del	  av	  tidningen	  och	  jag	  som	  redaktör	  ser	  detta	  som	  
en	  stor	  chans	  att	  förändra	  upplägget	  helt!	  Om	  vi	  får	  lösare	  tyglar	  än	  förut	  kan	  vi	  
driva	  igenom	  en	  modernisering	  där	  medlemmarna	  själva	  får	  vara	  med	  och	  påverka.	  
Chansen	  är	  här	  och	  nu!	  Svara	  till	  redaktor@pinschersektionen.se	  
Ju	  utförligare	  svar,	  desto	  bättre!	  
/Redaktören	  
	  
Liten	  enkät	  om	  Notisbladet!	  
1:	  Brukar	  du	  läsa	  NB?	  
2:	  Läser	  du	  igenom	  hela	  tidningen	  eller	  valda	  delar?	  Vilka	  då?	  

3:	  Är	  det	  intressant	  att	  läsa	  om	  de	  andra	  raserna	  eller	  hade	  det	  varit	  
bättre	  med	  en	  renodlad	  rastidning	  utan	  de	  övriga?	  
4:	  När	  Notisbladet	  dimper	  ner	  i	  brevlådan	  är	  din	  reaktion..?	  
5:	  Vad	  förväntar	  du	  dej	  att	  den	  ska	  innehålla?	  
6:	  När	  du	  läst	  tidningen,	  motsvarade	  innehållet	  dina	  förväntningar?	  
7:	  Vad	  skulle	  du	  vilja	  se	  mer/mindre	  av	  i	  NB?	  
8:	  Utan	  att	  titta,	  minns	  du	  något	  av	  årets	  innehåll?	  
9:	  Skulle	  du	  sakna	  "ordförandes	  rader"	  om	  det	  försvann	  ur	  tidningen?	  
10:	  Finns	  det	  någon	  person	  i	  pinscher-‐/SSPK-‐världen	  du	  skulle	  vilja	  se	  ett	  reportage	  
om	  i	  tidningen?	  
11:	  Är	  utgivning	  fyra	  ggr/år	  lagom?	  
12:	  Föreställ	  dej	  att	  vi	  helt	  gör	  om	  konceptet	  för	  NB.	  Vad	  är	  det	  första	  du	  skulle	  vilja	  
se	  hända?	  

ORDFÖRANDES RADER… 

2013 var ett år som gick fort och nu har även verk-

samheten och ekonomin redovisats på årsmötet som 

gick av stapeln i februari månad. Vår mötesordförande 

Sara Nordin från SKK’s föreningskommitté lotsade oss 

snabbt och säkert genom samtliga punkter på dagord-

ningen och det var ett 20-tal medlemmar som tagit 

tillfället i akt att påverka de beslut som togs. Det var 

med viss spänning jag väntade lite extra på valet av sty-

relsens sammansättning och härmed vill jag med det 

varmaste TACKA för förtroendet om fortsatt uppdrag i 

styrelsen, men nu i rollen som er ordförande.

Vi har ett spännande år framför oss. För att nämna 

några aktiviteter är planeringen i full gång för MH som 

ska arrangeras vår och höst, klubbmästerskap i viltspår, 

nya statuter för årets hund-tävlingarna, rasmontrar 

och vår rasspecial Mälarpinschern, som i år kommer 

att bli något alldeles extra! Efter förfrågan från er medlemmar kommer förhopp-

ningsvis även lokalombuden att återinföras under året, 

vilket känns väldigt roligt. Många pinscherägare träffas 

redan idag och tar gemensamma promenader runt 

om i landet. Det är så glatt och trevligt, och hundarna 

verkar njuta av att träffa sin egen sort. Har du inte varit 

med på någon pinscherträff kan jag verkligen rekom-

mendera det. Håll utkik i vår aktivitetskalender på 

hemsidan eller facebooksida så kanske det dyker upp 

en träff nära dig. Och planerar du en träff? Meddela 

gärna klubben så annonserar vi om det på hemsidan 

och Facebook.
Jag hoppas att ni medlemmar ska känna att det un-

der året finns aktiviteter som känns lockande och jag 

hoppas även att vi ska lyckas engagera fler av er i olika 

kommittéer eller arrangemang! Är du intresserad av 

att hjälpa till så är du välkommen att höra av dig, det 

krävs inga förkunskaper. Eller har du andra idéer om 

vad vi i klubben borde syssla med, tveka inte att höra 

av dig.
Nu börjar det väl bli dags för oss pinscherfolk att krypa 

fram från filtarna, våren är på ingång! Snödroppana 

har tittat fram vid husknuten och hundarna har redan 

börjat soldyrka ute på trappan. Om bara någon vecka 

blommar vårviolerna återigen på min gräsmatta. Dof-

ten och tanken på dem gör mig alltid påmind om att 

tävlings- och träningssäsongen är igång!

Jag hoppas att vi får tillfälle att ses vid någon träff eller 

aktivitet under året.
Er Ordförande,Heidi Wistrand

Ordförande samt webredaktör: 

Heidi Wistrand ordforande@pinschersektionen.se 

Vice Ordförande samt sammankallande för triVselkOmmittén: 

Helena Alsbäck helena@pinschersektionen.se 

sekreterare samt sammankallande för täVlingskOmmittén: 

Sofia Andersson sekreterare@pinschersektionen.se 

Hedensberg 23, 725 95 Västerås

kassör samt sammankallande för aVelskOmmittén:

Linda Levin kassor@pinschersektionen.se 

ledamOt, webmaster, pinscherhänVisning samt sammankallande 

för utställnings- Och pr-kOmmittéerna: 

Pernilla Fahlén pernilla@pinschersektionen.se 

ledamOt: Lisa Sjöberg lisa@pinschersektionen.se

ledarmOt samt sammankallande för mh-kOmmittén: 

Anna Hellsten anna_h@pinschersektionen.se 

suppleant 1: Camilla Ahnell camilla@pinschersektionen.se 

suppleant 2: Susanne Gustavsson susanne@pinschersektionen.se

redaktör för nOtisbladet: 
Suvi Andersson redaktor@pinschersektionen.se

Skynda	  er	  att	  svara	  och	  påverka!	  
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Vill	  du	  hjälpa	  till	  i	  rasmontern	  på	  
Stora	  Stockholm	  och/eller	  MyDog	  

Vi	  kommer	  även	  detta	  år	  att	  delta	  i	  montern	  med	  SSPK	  på	  stora	  
Stockholm	  den	  13	  och	  14	  december.	  MyDog	  är	  3-‐6	  januari	  2015	  i	  
Göteborg.	  Vi	  söker	  er	  som	  kan	  tänka	  er	  att	  stå	  i	  montern	  gärna	  
tillsammans	  med	  er	  hund.	  Det	  är	  inget	  krav	  att	  man	  har	  hund	  
med	  sig.	  Vill	  man	  vara	  med	  så	  kontaktar	  man	  Pernilla	  snarast.	  

pernilla@pinschersektionen.se	  

Årets	  hund	  
Prisutdelning	  för	  Årets	  hund	  tävlingar	  sker	  i	  anslutning	  till	  årsmötet	  korar	  
Pinschersektionen	  Årets	  Utställningshund,	  Årets	  Arbetande	  hund,	  Årets	  
Avelshane-‐	  tik	  och	  Årets	  Uppfödare.	  I	  statuterna	  finns	  information	  om	  regler	  för	  
tävlingsåret	  samt	  hur	  du	  räknar	  ut	  poäng.	  	  

För	  att	  delta	  i	  tävlingen	  måste	  du	  vara	  medlem	  i	  Pinschersektionen.	  	  	  	  
Sista	  anmälningsdag	  till	  årets	  hund	  är	  den	  18/1.	  	  	  	  
Statuter	  finns	  att	  ta	  del	  av	  på	  pinschersektionen.se	  	  	  	  
Anmälan	  skickas	  till.	  tavling@pinschersektionen.se	  	  eller	  med	  post	  till	  sekreterare:	  
	  	  	  
Pinschersektionen	  	  	  
c/o	  Sofia	  Skoglund	  	  	  
Simtuna	  Koby	  5	  	  	  
749	  71	  Fjärdhundra	  

Hoppas	  ni	  det	  bra	  nu	  när	  mörkret	  är	  här,	  glöm	  inte	  bort	  att	  använda	  reflexer	  så	  både	  ni	  och	  hundarna	  syns.	  
Skicka	  gärna	  in	  bilder	  på	  hur	  ni	  syns	  i	  mörkret.	  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.	  

Vi	  söker	  dig….	  

Vi	  söker	  efter	  dina	  egenskaper!	  
Vill	  du	  vara	  aktiv	  i	  sektionen	  på	  något	  sätt	  kontakta	  

valberedningen@pinschersektionen.se	  

Kolla	  in	  vår	  film.	  


