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REDAKTION

STYRELSE

Från och med 2021 har vi en ny redaktion!

www.pinschersektionen.se



 Ami & Ida

“SAVE THE DATE”

Ordförande: Cathrine Eklöf
Vice ordf: Ami Tingström
Sekreterare: Pia Widerberg
Ledamot: Cattis Zackariasson
Ledamot: Cecilia Carlbom Widén
Suppleant: Christer Carle
Suppleant: Emma Hansson

SSPK-RUTAN

28/2 Årsmöte ONLINE
29/5 BPH Skutskär
13/6 BPH Skutskär
www.sspk.se
25/9 Mälarpinschern Västerås
Planerade utställningar 2021 under
förutsättning att restriktionerna lättar:

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

23/5 Hässleholm
11/7 Tvååker
16/7 Piteå
8/8 Åsarna
19/9 Sandviken/Högbo
26/9 Västerås
9/10 Sundsvall/Söråker

Ny redaktör!

Vi välkomnar Ida Fjällborg som ny redaktör för Pinschernytt och passar
samtidigt på att tacka Cattis för det gedigna arbete hon gjort med
tidningen sedan 2019!
För att alla ska få chansen att lära känna Ida lite bättre har hon fått svara
på fem snabba frågor!
När skaffade du din första pinscher? 2016
Hur många pinschrar har du nu? 3 tikar. Många rekommenderar att ha ca två år
mellan hundarna, mina är födda 2016 alla tre men har flyttat till mig med ganska
precis två års mellanrum.
Beskriv ert pinscherliv med tre ord: roligt, omväxlande och innehållsrikt
Har ni någon favoritaktivitet? Om jag ska välja en är det rallylydnad men
framförallt gillar vi variation och aktiverar oss med det mesta från spårträning och
nosework till hinderbanor och att slappa i soffan.
När restriktionerna börjar lätta, vad ser du mest fram emot inom ramen för
klubbverksamhet inom Pinschersektionen?
Agilityträning i Härryda, lovade Ami för ett par år sedan att jag skulle åka ner och nu
hoppas vi att det äntligen blir av i sommar. Hoppas också på att träffa fler pinschrar
ute på tävlingsbanorna, att tävla är inte viktigt men väldigt roligt och ett jättebra sätt
att visa upp mångsidigheten hos vår fantastiska ras.



Trix

Penny

Zita

Välkomna på digitalt årsmöte!
Årsmötet hålls via Zoom den 28 februari 2021 klockan 12:00.
För åtkomst till zoom kod, anmäl dig till sekreterare@pinschersektionen.se , uppge ditt namn
och medlemsnummer, senast den 26/2.
Möteshandlingar kommer att finnas på hemsidan en vecka innan mötet.

RAS - vad händer nu?

Nu är RAS i det närmaste färdigställt och det kommer att vara möjligt att ta del av
och reflektera över innan det skickas vidare till SSPKs avelskommité. Mellan 1
februari till 15 februari 2021 kommer det vara möjligt för medlemmar i
Pinschersektionen att mejla till ordforande@pinschersektionen.se och få
dokumentet tillsänt sig innan det skickas vidare till SSPK.

Nu anordnar Pinschersektionen BPH!
BPH i Skutskär den 29/5
Kostnad 900kr
Begränsat antal platser.
Anmälan till
cattis@pinschersektionen.se
BPH i Skutskär den 13/6
Kostnad 900kr
Begränsat antal platser.
Anmälan till
cattis@pinschersektionen.se
Hunden måste ha fyllt 1 år för att
delta. Ange hundens fullständiga
namn och regnr samt dina
ägaruppgifter i din anmälan,
medlemmar i Pinschersektionen har
förtur.

Varmt välkomna!

För närvarande sätter pandemin och SKKs restriktioner stopp för tävlandet runt om i landet.
I dagsläget gäller tävlingsstoppet fram till 28e februari och länsklubbsutställningarna är
inställda fram till och med 10e maj.

SKK skriver detta på sin hemsida:
Var fjortonde dag gör CS avstämningar och justerar vid behov sina
rekommendationer. Vid CS nästa möte den 29 januari kommer en mer
långsiktig översyn av SKKs rekommendationer att göras

NYA TITLAR
Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans!

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss!
___________________________________________________________________
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/4 2021
Har du något roligt att dela med dig av? Ny titel, resultat, bilder från en härlig resa eller
annat tips? Kontakta oss!
Ami@pinschersektionen.se

