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REDAKTION 

Från och med 2019 har vi en ny redaktion! 

                        Cattis & Ami 

 

STYRELSE 

www.pinschersektionen.se 
 
Ordförande: Pernilla Fahlén 
Vice ordf: Cattis Zackariasson 
Sekreterare: Pia Widerberg 
Ledamot: Ami Tingström 
Ledamot: Cecilia Carlbom Widén 
Suppleant: Cathrine Eklöf 
Suppleant: Christer Carle 

 
 

“SAVE THE DATE” 

 

14/4 Pinscherpromenad Söderhamn 
11/5 Viltspårs KM 

19/5 Pinscherpromenad Uppsala 
7/7 Pinscherpromenad Göteborg 

2-3/8 Agilityträff Göteborg 
31/8 Rasspecial Eskilstuna + Cupen 
13-15/9 Pinscherläger Lindesberg 

29/9 BPH Skutskär 
 

Mer info finns på hemsidan och facebook! 
www.pinschersektionen.se 

 

SSPK-RUTAN 

 

www.sspk.se 
 

2/6 Utställning Norrköping 
29/6 Utställning Borås 
14/7 Utställning Piteå 
4/8 Utställning Åsarna 

 
Under årsmötet 24/2 i Västerås antogs en ny styrelse som består av både nya och 
gamla styrelsedeltagare. Den nya styrelsen är engagerad och blickar framåt med 

förhoppning om ett aktivt och händelserikt år 2019. Några av klubbens nytag handlar 
om presentation av RAS-dokumentet, fler och geografiskt utspridda aktiviteter samt 

en tätare kontakt med medlemmar bland annat genom den här nättidningen. 
Samtliga i styrelsen tackar för förtroendet och hoppas att alla klubbens medlemmar 
vill vara delaktiga i att göra klubben vital och givande. Under årsmötet antogs också 

de båda propositioner föregående styrelse arbetat fram som gick ut på att ändra 
statuterna för både årets utställningshund samt årets arbetande pinscher.  

 
 

 

 
 

http://www.sspk.se/


 

Välkomna på klubbmästerskap i viltspår den 11/5! 

 

Lördagen den 11/5 bjuder Pinschersektionen in till klubbmästerskap i viltspår. En 
prestigelös tillställning där vi umgås i skogen och låter våra fantastiska hundar jobba 

med nosen. För er som inte känner er riktigt hemma i öppenklass ännu finns 
möjlighet till anlagsprov. Som vanligt delar vi ut den inofficiella titeln “Svensk 

Pinschervinnare” till den som vinner öppenklassen. 
 

 
Vart? Hökensås Semesterby 

 (mellan falköping och jönköping) 
När? 11/5 med samling klockan 10:00 

Pris: 350kr  
(ange KM + hundens regnr vid betalning) 

Betalning sker till klubbens postgiro 83 77 45-9 
eller Swish 123 236 37 86 

 Anmälan: Skicka namn + hundens fullständiga 
namn, regnr och klass till 

tavling@pinschersektionen.se senast den 7/5, 
meddela gärna om ni står inför championat. 

 
 

 
Pinschersektionen bjuder på grillkorv med vego-alternativ under prisutdelningen och 

självklart finns det championatrosetter att köpa om så önskas. 
 Alla deltagare får diplom! 

 
Hoppas vi ses! 

 
PS. Passa på SKK utställning i Lidköping på söndagen den 12/5, 

Nordic dog show med möjlighet att vinna svenskt certifikat och 
 Nordic show certificate 

 
 

 
 

mailto:tavling@pinschersektionen.se


 

Agilityträff i Göteborg/Härryda 2-3/8 

 

Är du nyfiken på agility och vill testa 
på? Eller tränar du redan och vill hitta 

mer inspiration med likasinnade? 
Häng med på agilityträff i Härryda ca 
15 minuter utanför Göteborg. Vi delar 
in oss i grupper med nybörjare/unga 
hundar (grupp 1 med Ami Tingström) 

samt lite mer rutinerade ekipage 
(grupp 2 med Jonatan Tingström). 

Inhägnad privat agilityplan som passar utmärkt för ett extra pinscher race eller två! Vi 
fokuserar mycket på lek och positiv belöning för att öka driv och fokus. 

 
I direktanslutning till planen har vi fina promenadvägar i skogen, stor inhägnad 

trädgård och möjlighet att sätta upp utställningstält. På fredagskvällen kommer alla 
ha möjlighet att springa en mycket enkel hoppbana med endast hopphinder och 

tunnlar. 
 

Preliminärt schema fredag 2/8 
16:30 Samling med presentation och mingel 

17:00 Banvandring  
17:15 Hoppbana, ni har två chanser! 

18:00 Gemensam grill med lek- och belöningsteori 
OBS. Ta med det du vill lägga på grillen, klubben 

bjuder på tillbehör och dricka 

Preliminärt schema lördag 3/8 
09:30-11:00 Träning grupp 1 
11:00-12:30 Träning grupp 2 

12:30-13:30 Gemensam lunch 
13:30-15:00 Träning grupp 1 
15:00-16:30 Träning grupp 2 
16:30-17:00 Avslutningsfika 

 

Pris: 400kr/ekipage inkl middag, lunch och fika 
Observera att det inte ingår boende 

(ange Agilityträff + hundens namn vid betalning) 
Betalning sker till klubbens postgiro 83 77 45-9 eller Swish 123 236 37 86 

 
Frågor och anmälan till: ami@pinschersektionen.se 

senast 26/7 Skriv gärna några rader om dig och din hund. 
 

 
 

mailto:ami@pinschersektionen.se


 

Tack för en trevlig pinscherpromenad i Göteborg den 10/3! 

Totalt 12 pinschrar anslöt sig och vi promenerade ca 7,5km runt delsjön. 
 Vi avslutade med våffelfika vid hundrastgården vid Lyckans kaffestuga. 

Nästa promenad i Göteborg arrangeras den 7/7 kl 10 och på hemsidan/facebook kan 
ni se alla promenader som arrangeras av våra lokalombud runt om i landet. 

 

  

 

 
 



 

RINGRAPPORTERING 

Läs om senaste resultaten inom utställning 

 

 MALMÖ 30/3 

Domare: Olga Sinko Kupriyanova, Slovenien 
Antal anmälda: 10 

 
BIR Lilla Enebys Valerie 
BIM Lilla Enebys Rufus 

 

ÅRETS UTSTÄLLNINGSHUNDAR 2018 FÖR PINSCHERSEKTIONEN 

                       

Lilla Enebys Lazy Årets Utställning Hund   Rivendells Capricorn Årets veteran 
Lilla Enebys Yoggi Årets Valp 
Lilla Enebys Valerie Årets Junior 

 
BIM Årets utställning Xitamiz Xtol to the sky / BIM Årets valp Lilla Enebys Xanthos / BIM Årets 

junior Conspirol Capitale / BIM Årets veteran Elenya's Among The Stars Of Sienna 
Se fullständig lista på www.pinschersektionen.se 

 
 

http://www.pinschersektionen.se/


 

#COMPETINGPINSCHER 

Läs om senaste resultaten inom hundsport 
 

 
 

Magleddies Always “Trix” är årets arbetande pinscher 2018! 
Se fullständig lista över årets arbetande pinscher på www.pinschersektionen.se 

 
Tillsammans med matte Ida blev Trix årets arbetande 
pinscher 2018, en utmärkelse som delas ut i samband 
med Pinschersektionens årsmöte. Det är ett fint sätt 
att uppmuntra våra aktiva medlemmar att våga ta sig 
ut och tävla men framför allt testa nya saker ihop med 
sin hund. 
 
Stort grattis Ida, hur känns det? 
Tack! Det känns såklart jättebra. Var oväntat men Trix 
är en fantastisk hund som är väl värd lite extra 
uppmärksamhet och fina utmärkelser. 
 
Såklart! Vilka grenar är ni aktiva inom? 
Nosework, rallylydnad och viltspår.  
 
 
 

 

 
 



 

 
Hur såg tävlingsåret 2018 ut för er? 
En kort säsong som började i slutet av 
augusti med anlagsprov i viltspår.  
Hon trivs bra i skogen och är väldigt 
spårnoga, imponerade stort på domarna  
och blev viltspårchampion i september. 
Hann även med några tävlingar i 
rallylydnad och nosework under hösten. 

 
 
Vad är ditt bästa tävlingsminne under 2018? 
Det är nog årets sista noseworktävling, även om vi missade i ett av söken gjorde hon 
kanonfina, noggranna sök med tre tydliga markeringar och det kändes verkligen att det 
vi tränat på gett resultat. 

 
Vad tycker du är utmärkande för pinschern som gör den till en sådan bra 
tränings- och tävlingskompis? 
En mångsidig hund som är positiv och rolig att jobba med. Som förare behöver man 
vara kreativ och lyhörd och man blir väldigt bra på att läsa hund. 
 
Vad ser du fram emot under 2019? 
Ser fram emot ett roligt och lärorikt år och att få träffa massa hundmänniskor och visa 
upp vilken trevlig ras pinschern är. 
 
Slutligen, vad är ditt bästa generella träningstips? 
Ha roligt tillsammans med din hund! 
 

 
 

STORT LYCKA TILL ÖNSKAR VI IDA OCH ALLA ER ANDRA UNDER  

TÄVLINGSÅRET 2019! 

Tagga gärna #competingpinscher när ni delar era resultat och erfarenheter 
 
 

 
 



 

NYA TITLAR 

Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans!  

 

 
Lilla Enebys Tillie 

Ägare: Annelie Eriksson 
 

Nya titlar: 
Dansk Vinnare 2018 

Dansk Champion 
Svensk Champion 

 
Stort grattis önskar vi er! 

 

 

 

 
 
 

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss! 

 
___________________________________________________________________ 
 
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/6 , har du något roligt att dela 

med dig av? Ny titel, resultat, bilder från en härlig resa eller annat tips? 
Kontakta oss! 

Cattis@pinschersektionen.se / Ami@pinschersektionen.se 
 

 
 

 
 

mailto:Cattis@pinschersektionen.se
mailto:Ami@pinschersektionen.se

