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17/1 Sista dag för att lämna in motioner
28/2 Digitalt årsmöte
29/5 BPH SKUTSKÄR
13/6 BPH SKUTSKÄR
(anmälan öppnar i Februari)

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

www.sspk.se

DIGITALT ÅRSMÖTE 2021!
Styrelsen har beslutat att hålla digitalt årsmöte över zoom den 28 februari 2021 klockan 12:00.
Länk och årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan en vecka innan mötet. Motioner
ska vara styrelsen tillhanda senast 17/1.

Vill du ändra på något eller har förslag om något nytt? Välkommen att lämna in en motion
till styrelsen för beslut under årsmötet!
Så här går det till:
Styrelsen behöver din motion senast den 17/1 för att kunna bearbeta förslaget inför årsmötet den 28/2
Styrelsen kommer med ett yttrande kring motionen där man föreslår årsmötet att antingen bevilja eller

avslå motionen. Samtliga motioner med styrelsens yttrande finns i årsmöteshandlingarna som publiceras
på hemsidan senast den 18/1 Under årsmötet ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om.
Hur du skriver en motion:
Rubrik: Redan här ska du ange vad motionen handlar om.
Brödtext: Här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak.
Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!
Yrkande: Motionen ska avslutas med ett konkret förslag,
som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.
Skicka din motion till sekreterare@pinschersektionen.se
Kontakt med valberedning får du via: valberedningen@pinschersektionen.se

Stort tack till alla som svarade på enkäten 2020!
I arbetet med revideringen av RAS publicerade vi en enkät för pinscherägare under hösten
2020. Sektionen vill rikta STORT TACK till alla som tagit sig tid att svara, det är värdefullt
underlag för hur vi ska rikta avelsarbetet framöver.

Återkommande nyckelord ur enkäten där hundägarna själva fick beskriva sina hundar var
bland annat glad, trygg, orädd, nyfiken, pigg och frisk. Vilket överensstämmer mycket
med mentaliteten i förhållande till rasstandarden som beskrivs enligt följande:
Pinschern är livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad.
Detta parat med klokhet och uthållighet gör den till en trevlig familje-, vakt- och
sällskapshund.

En komplett sammanställning av enkäten kommer finnas med i RAS och publiceras i
sin helhet när arbetet är reviderat och färdigt.

GOD

JUL !

Julhälsningar från Uppfödarkåren!
Här kommer varma julhälsningar till alla pinscherälskare ute i landet!

RINGRAPPORTERING
“Det är många som saknar utställningarna, både den sociala biten att träffa likasinnade och
tävlingsmomentet. Det har dessutom inneburit en del praktiska konsekvenser för till exempel uppfödare
som ska registrera valpar då föräldradjuren kanske inte har exteriör kvalitetsbedömning eller blivit slutligt
inmätta.” - Svenska Kennelklubben
Ett alternativ till våra uppskattade utställningar är möjligheten till exteriörbedömning, en auktoriserad
domare gör då en bedömning precis som på utställning och tittar på hunden både stillastående och i
rörelse. Detta sker utan konkurrens men ger hunden möjlighet till kvalitétspris såsom Excellent, Very
Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Ett komplement för alla som vill säkerställa
hundens exteriöra kvalité innan eventuell parning eller helt enkelt för att det är himla roligt!
En som tagit del av exteriörbedömning är
Catarina med pinschern Winna som blev mycket
positivt överraskade över den anpassning efter
smittläget som skedde när dom var på sin
bedömning under hösten. Arrangemanget var
noga genomtänkt med endast sex personer totalt
i lokalen. Två hundförare, en domare och
ringsekreterare samt två funktionärer som skötte
in/utsläpp och läste av chipnummer etc. Det
fanns gott om utrymme, alla tog stor hänsyn och
höll avstånd och munskydd var obligatoriskt. Det
var noga med att komma på sin utsatta tid så att
det inte blev trångt och onödigt väntande, ett
ekipage i taget fick vänta utanför lokalen annars
var det bilen som gällde.
Själva bedömningen gick mycket smidigt och Winna belönades med ett Excellent, stort grattis till er!
Strax efter Winnas exteriörbedömning kom nya restriktioner gällande Covid-19 och många bedömningar
därefter ställdes in. Nu uppmuntrar istället SKK att man som hundägare själv tar kontakt med sin
länsklubb för att höra sig för om tillgängliga datum för bedömning. På så vis behöver inte så många
samlas på en och samma dag utan arrangemanget blir mer flexibelt och tar fasta på att försöka minimera
smittspridningen. Till våren när värmen kommer hoppas vi på många möjligheter till bedömningar
utomhus!

Trygg på nyår!
Höga smällar och en himmel som plötsligt lyser upp kan skapa otrygghet och stress
och det är därför viktigt att vi försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt för
våra hundar under nyår! Se till att hunden är välrastad och trött när kvällen kommer
och ta aldrig med din hund ut och titta på fyrverkerier!

Vi vet att 2020 på många sätt har varit ett
prövande år, tack för att ni fortsätter att ta
ansvar och håller ut! Vi önskar er alla ett
GOTT SLUT och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

___________________________________________________________________
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/2 , 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

