
PINSCHERNYTT 

”En hund lever i nuet 

och hoppas alltid på det 

bästa...” 

 - Okänd 

I det här num-

ret 

 Monter Stora Stock-

holm 

 Montern My Dog 

 Att vara engagerad 

 Pinscherprommis 

 Årsmöte 

Solnedgång med en pinscher 

Nu är mörkret här. 
Ni tänker väl på att använda reflexer så att både du och din hund syns. Det finns 

mycket olika varianter i butikerna idag som man kan använda sig av. Allt från kop-

pel och halsband till spray som du kan sprays hunden med för att synas. Det är ju 

även viktigt att vi människor syns i mörkret och det finns ju massor som vi kan an-

vända oss av för att minska riken att det händer en olycka. 

Tack alla ni som hjälpt till. 
Stort tack till alla ni som har hjälpt till att svara på enkäten som avser RAS arbetet. 

Vi har fått in över 200 svar vilket är fantastiskt och roligt. Det gör att de som arbetar 

med RAS nu får ett bra och dagsfärskt underlag när det kommer till det fortsatta 

arbetet med RAS som pågår nu. Ert bidrag har varit till stor nytta så tack ännu en 

gång för att du/ni tog er tid att svara.  

Nyhetsbrev från Pinschersektionen November 2016 



Rasmontern på  

Stora Stockholm 
Snart är det dags igen för Stora Stockholm och rasmontern. Den 3-4 december 

behöver vi hjälp i montern. Känner du att du vill bidra med kunskap och informat-

ion om pinschern så vill vi gärna ha din hjälp. Det är inget krav att man har en 

pinscher med sig i montern men om man vill så är hunden välkommen.  

Det är viktigt att man tänker på att det är en ganska tuff miljö då det är mycket 

folk, hög ljudvolym, mycket dofter och många som vill hälsa på hunden.  Ju flera vi 

är som hjälps åt ju kortare pass behöver alla ”jobba”. All hjälp av medlemmar och 

uppfödare är välkommet. Det är ju en viktig plats för oss att representera vår ras 

och göra reklam för pinschern. 

Om du känner att du vill hjälpa till så hör av dig till Pernilla så får du mera inform-

ation om upplägget.  

Undrar ni något kan ni kontakta Pernilla Fahlén. pernilla@pinschersektionen.se 

Pinscher-
prommis i 
Västerås 
Nästa gång kommer vi att träffas 

den 13 november.  

Plats: Allmogeplatsen 35 A. Gratis 
parkering. Ta gärna med fika till 
dig och hunden. Vi brukar grilla om 
vädret tillåter. Det finns en grupp 
på Facebook där alla träffarna 
finns, Pinscherträffar i Västerås 
Om man inte har Facebook kan 
man alltid skicka ett mail eller ett 
sms om man vill komma så är det 
lättare att hålla koll på hur många 
som kommer och om man ska 
vänta in någon.  
Pernilla@pinschersektionen.se 
eller 070-4030880 
Varmt välkomna  

Ren och skär glädje.  

Rasmontern från 2015 

mailto:pernilla@pinschersektionen.se
https://www.facebook.com/groups/423685244332974/
mailto:Pernilla@pinschersektionen.se


Årsmöte 2017! 

Nu kan du preliminär boka in 

söndagen den 12 februari 

och då kommer vi att vara 

på Västerås Brukshunds-

klubb.  

Jag återkommer med mera 

information när det närmar 

sig men nu har ni ett datum 

att boka in.  

Om ni har några önskemål 

om dagen hör gärna av er 

så ska vi försöka se vad vi 

kan ordna med. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Efterlysning!!! 

Vi önskar en maskot till 

vår tidning. Nu när vi har 

ett namn på tidningen så 

behöver vi ju även en 

maskot. Du kanske vill 

bidra med en bildserie 

eller något liknande i 

varje nummer under 

2017? Tveka inte att höra 

av dig!  

Vill du vara med skicka in 

ditt bidrag till sekrete-

rare@pinschersektionen.

se 

 

Montern på My Dog 2016 

Montern på My Dog 5-8 januari 
2017 
Känner du att du vill bidra med kunskap och information om pinschern så vill vi 

gärna ha din hjälp. Det är inget krav att man har en pinscher med sig i montern men 

om man vill så är hunden välkommen. Det är viktigt att man tänker på att det är en 

ganska tuff miljö då det är mycket folk, hög ljudvolym, mycket dofter och många 

som vill hälsa på hunden.  Ju flera vi är som hjälps åt ju kortare pass behöver alla 

”jobba”. All hjälp av medlemmar och uppfödare är välkommet. Det är ju en viktig 

plats för oss att representera vår ras och göra reklam för pinschern. 

Om du känner att du vill hjälpa till så hör av dig till Pernilla så får du mera informat-

ion om upplägget.  

Undrar ni något kan ni kontakta Pernilla Fahlén. pernilla@pinschersektionen.se 

mailto:sekreterare@pinschersektionen.se
mailto:sekreterare@pinschersektionen.se
mailto:sekreterare@pinschersektionen.se
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Kontakta oss 

Vi finns på Facebook under 

Pinschersektionen eller 

hemsidan 

www.pinschersektionen.se 

Ni kan även kontakta oss via 

mail: sekrete-

rare@pinschersektionen.se 

 

Att bidra med sitt engagemang. 
Många gånger när man pratar om att få med folk i en styrelse eller en kommitté så verkar det skrämma och 

många känner sig osäkra på sin förmåga och man vill då inte vara med. Jag vet precis känslan när man ger sig in 

i det okända och inte vet vad som förväntas av en eller vad man ska kunna klara av. Men samtidigt så vill jag ju 

vara med och påverka, bidra, förändra och engagera mig. När jag började så valde jag att vara med i något som 

jag var väldigt intresserad av och det var utställning.  

Jag vet att det finns många medlemmar som är kunniga på så många olika saker som vi skulle kunna ha hjälp av. 

Man måste inte vara bra på allt eller ha kunskaper om allt. Det är ju därför det är bra om man är många så man 

kan fråga varandra och få hjälp och stöd av varandra.  

Många har ju något som man kanske tycker är extra roligt eller man är extra duktig på varför inte dela med er av 

era kunskaper? Om du brinner för rallylydnad eller göra trix med din hund så varför inte vara med och bidra i Pin-

schersektionen? Det finns många som vill lära sig mera och ju flera vi är som vill dela med oss ju bättre blir det ju 

för alla.  

Skulle det nu mot all förmodan visa sig att det inte känns rätt eller man vill bidra med något annat så är det inte 

värre än att man tackar för sig. Det är ju inte så att du skriver på ett avtal som är bindande. Du bidrar så länge 

som du vill med ditt engagemang.  

Om jag fick önska så skulle jag ju vilja ha någon som är bra på layout och kan tänka sig att göra vår nättidning 

Pinschernytt som kan göra den bättre än vad den är just nu. Jag skulle även vilja hitta några som är engagerade i 

tävling som rally, nosework, agility, drag och dogparcour ja alla tävlingar som finns. Kan vi få era erfarenheter, 

engagemang och driv att kunna engagera flera pinscherägare så är det ju toppen.  

Nu har jag skrivit en massa och jag hoppas att ni har blivit lite sugna på att bidra med ert engagemang i Pinscher-

sektionen. Är du tveksam eller vill bara fråga något så hör av dig jag lovar att övertyga dig om att det är värt det. 

 

/Pernilla Fahlén 
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