
KONTAKTA PINSCHERSEKTIONEN 
 
 
Ordförande    Sekreterare  
Christer Carle   Sandra Älverud Sjöström 
pinscherordf@hotmail.com  sekreterare@pinschersektionen.se 
 
Webmaster     Valphänvisare 
Marie Bolund    Emma Carle 
webmaster@pinschersektionen.se  emmacarle@hotmail.com    
 
 
 
 

ORDFÖRANDES RADER 
 
Hej! 
 
En ny vinter har kommit och ett nytt årsmöte närmar sig. Vi kommer att ses på Hunnebergs 
Vandrarhem i Vargön med årsmöte på söndagen föregånget av ett medlems/uppfödarmöte 
på lördagen. Se kallelse på nästa sida. 
 
Året som har gått har varit händelserikt och turbulent. Årets Mälarpinscher genomfördes i 
anslutning till Världsvinnarutställningen och sektionen har också haft sitt första KM i 
viltspår. Tyvärr har året också präglats av stridigheter som flitigt ventilerats på internet. 
En följd av detta är att styrelsen haft en klart ökad mängd inkommande post att behandla 
och besvara vilket tagit resurser från huvuduppgiften. 
 
I en förening av vår typ där allt arbete bedrivs ideellt är det väldigt viktigt att man har en 
viss kontinuitet i styrelsearbetet. Det är alltså upp till er medlemmar att komma och välja 
en styrelse som ni tror kan bedriva ett bra arbete för rasen och sektionen och sedan ge den 
arbetsro och positivt stöd under det kommande året. 
 
Dina synpunkter kan du framföra genom närvaro på årsmötet eller genom att lämna in 
motioner.  
 
Slutligen vill jag tacka för förtroendet att ha fått leda sektionen ytterligare ett år när jag 
vid årsmötet lämnar över klubban.  
 
God Jul och Gott Nytt År till alla pinschrar och deras ägare! 
 
/Christer Carle 
 
 
 
 

ÅRETS HUND 2008 
 
Året närmar sig sitt slut. Många pinschrar har varit aktiva i olika grenar under året som 
gått. Vi vill påminna alla er med aktiva hundar att anmäla er till tävlingarna Årets 
utställningshund samt Årets arbetande hund. Mer info om hur man anmäler sig hittar du på 
pinschersektionen.se. 
 

 



INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 
 

 
Tid och plats 
Söndagen 7 februari 2009 klockan 11.00. 
Vandrarhemmet Hunneberg i Vargön. 
 

Boende finns och detta bokas direkt hos vandrarhemmet på tel. 0521-220340. 
Vid bokning ange att ni tillhör sällskap ”Anna Borg & årsmöte”.  
Kostnad för en bädd är 200 kronor, ta med egna lakan. skall betalas kontant på plats till 
Anna Borg. Ange om du tar med dig hund när du bokar, en extra avgift kan tillkomma. 
Städning ingår ej i boendekostnaden utan detta sköter var och en för sig i det rum man 
sovit i. Ingen frukost serveras, utan det får man ombesörja på egen hand. 
 

Motioner och årsmöteshandlingar 
Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast 27 december 2008 klockan 23.59. 
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på sektionens hemsida senast 
14 dagar innan årsmötet. För de som inte har tillgång till Internet finns handlingarna att 
rekvireras från styrelsens sekreterare. 
 

Kontaktuppgifter till sekreteraren:  
Sandra Älverud Sjöström 
Lars Wivallius väg 87 
703 59  Örebro 
sekreterare@pinschersektionen.se 
 

Föreläsning och medlemsmöte lördag 6 februari 
På lördagseftermiddagen planerar vi en föreläsning och ett medlemsmöte, detta är i 
skrivandes stund inte helt klart men kommer att publiceras på sektionens hemsida. 
Anmälan till föreläsningen är bindande och kostnad presenteras på sektionens hemsida. 
 

Middag 
På lördagskvällen bjuder Pinschersektionen på middag. Egen dryck medtages.  
Anmälan – se nedan. 
 

Anmälan 
Anmälan görs till arsmote.pinschersektionen@hotmail.com senast den 1 februari 2009. 
Ange ditt namn, om du vill gå på föreläsningen och/eller middagen. Kom ihåg att skriva 
specialkost och/eller allergier. 
 

Frågor 
Att resa kommunalt till Vargön går med både buss eller tåg. Tågstation finns i Vargön, 
Trollhättan & Vänersborg. De "större" bussarna (ex Swedbuss/Säfflebussen) stannar i 
Trollhättan och Vänersborg och därifrån blir det kommunala bussar till Vargön alternativt 
om det kan passa att någon hämtar upp. Mer infomation om kommunala resvägar så 
kontakta Anna Borg på telefon 0521-220034, 0730-556960 eller via mail 
romfartuna@hem.utfors.se 
Övriga frågor så hjälper styrelsen till i möjligaste mån.  
Maila till arsmote.pinschersektionen@hotmail.com 
 

Vägbeskrivning 
Se pinschersektionen.se. 
 
 

VÄLKOMNA! 
 



VI BLEV MED PINSCHER I SOMRAS! 
 
Hon kom som en orkan och hon har verkligen charmat oss allihop. Vi har sedan tidigare en 
schäfer/dobermann på 10 år och en schäfer på 8 år och vi har länge funderat på vilka raser 
vi ska ha när de inte finns längre. Vi tyckte båda två att det var smidigare med en liten 
mindre ras och en kväll satt mannen på internet och hamnade på BeMejas kennel och två 
veckor efter det kom BeMejas Bravo (Bibbz) hem till oss (familjens första impulsköp!)  Hon 
är en fantastisk hund med en motor som ibland skenar men för det mesta har husse full 
koll på henne. Vi har hittat vår nya ras!!! 
 
Hälsningar Åsa och Janne 
 

 
 
 
 

AGILITYKURS för Maria Olsson Knutas 
 
Helgen 18 - 19 april 2009 på Finnbo gård utanför Ängelsberg. 
 
Fredag 
Ankomst på kvällen 17 april, kvällsfika (te och smörgås). 
Lördag 
Frukost från kl 08.00  
Kurs mellan 9 - 16 med en timmes lunch. Middag på kvällen. 
Söndag 
Se lördag. Hemfärd efter kursens slut vid 16-tiden. 
 
Kostnad 2 dagars kurs och boende med helpension 1000 kr/person. 
Max 10 ekipage. Funkar med alla nivåer, även de som aldrig provat agility förut. 
 
Anmälan och info: Emma, algoth77@hotmail.com 


