
Pinschersektionen inbjuder till uppfödar- och medlemsmöte på 
lördag den 12 februari klockan 14.00 i samma lokal som 
söndagens årsmöte avhålles. 

---o---

• Mötet inleds med AKs årliga sammanställning av avelsutfallet under 2010 och avstämning 
mot målsättningen enligt RAS. Under året har det kommit larmrapporter om två 
problemområden. Det ena handlar om en påstådd ökning av ögondefekter; vissa vill 
exempelvis att vi går in för ett officiellt hälsoprogram. Det andra rör ett skrämmande stort 
antal avlivningar och problem pga oprovocerade aggressioner.

• AK kommer därför att göra en noggrann presentation av statistik över den långsiktiga 
utvecklingen för ögonstatus. Vi har också lite jämförelser med Tyskland, Finland och 
Norge, som ger ett perspektiv på våra förhållanden. Det är viktigt att man läser statistiken 
rätt, och vi kommer att diskutera några av fallgroparna. 

• Mentalitet och oprovocerade aggressioner, kastrering - är det en lösning? Vår kartläggning 
av mentalitet är nu i stort sett klar, inklusive övriga SSPK-raser. Ny forskning har 
publicerats, som ger viktiga förklaringar till det vi ser i vår statistik, och som kan vara till 
stor nytta för att förstå pinscherns egenheter.  Det kan hjälpa oss komma tillrätta med 
mycket av problembeteenden. Det gäller både aveln och hundägandet! Vi gör en grundlig 
genomgång av det vi vet idag, med focus på aggressioner.

I fråga om andra förslag, så får vi nu löpande in diskussionsämnen, och AK kommer att lista 
de som kommer in, så får mötet prioritera vad som känns angeläget. Flera förslag har rört 
samma ämnen, och vi försöker presentera dem under ”gemensam hatt”. Självklart kommer vi 
inte att kunna täcka in allt, (även om natten är lång.....) men det kan ändå ge nästa styrelse 
viktiga signaler. Sådant som ligger nu rör:

• Gentester; hur tillförlitliga är de, vad ska man tänka på, vilka fungerar på pinscher, vad 
säger SKK, mm.?

• ”Gula Fläcken”s vara eller inte vara.
• Domarkonferensen
• Nya utställningsreglerna, var lägger vi ribban för avelskvalitet?
• Aktiviteter och träffar
• Kunskapsöverföring till nyblivna uppfödare, kan den underlättas; hur tillvarata 

erfarenheter?
• Kvalitetssäkring av avel, modell Norge, Finland, Tyskland? Annan variant?

Vi tar också en kaffepaus vid lägligt tillfälle.


