Pinscherfnatt
Nr 1/2009

KAN ENS PINSCHER
HETA ”SCHÄFER”?

FOTOTÄVLING

VINN ETT ÅRS
MEDLEMSKAP

VÅRKÄNSLOR?
NJUT AV VÅRVÄDRET
PÅ ETT LÄGER I APRIL

2008
VEM VANN VAD?

T
E
H
Y

N

I
N
E
G
N
Å
G
G
N
A
I
N
ST
D
R
I
T
Ö
R
F
E
N
H
R
E
SC
E:
FÖ
N
G
I
I
P
R
E
T
V
R
S
A
B
N
E
OM
SUCCÉN TILLBAKA
DAGS FÖR KM I VILTSPÅR IGEN

OFFICIELL MEDLEMSPUBLIKATION FÖR PINSCHERSEKTIONEN
RASKLUBB ASSOCIERAD MED SSPK OCH SKK

Välkommen till

Pinscherfnatt!
Hej pinschervänner!
Välkomna till det första numret av Pinscherfnatt.
Pinscherfnatt är tänkt att vara en lättillgänglig kanal för att sprida information
om pinschern. Bakom Pinscherfnatt står
Pinschersektionen inom SSPK men vi vänder oss till alla intresserade, såväl pinscherägare som förhoppningsvis blivande sådana .
Ett varmt tack till alla som kommit med idén
om Pinscherfnatt och till alla som hjälpt till
att göra första numret till vad det är. Ribban
är högt lagd och för att kunna hålla nivån
fortsatt hög behövs ett fortsatt engagemang
från redaktionen, oss i styrelsen men inte
minst från alla er som lever med pinschrar.
Själv är jag pinscherägare sedan snart 12 år
och första hanen har nu sällskap av en tik
och tre gemensamma avkommor, en hane
och två tikar. Under dessa år har rasen drygt
fyrdubblats i antal valpar per år och som
man kan se i detta och kommande nummer
finns i dag ett otal möjligheter att ha ett aktivt och stimulerande liv tillsammans med
sin pinscher.
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Saknar du något i tidningen? Kom gärna med idéer och
förslag till redaktionen, skicka gärna in bilder och texter
till oss.
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Fjolårets bästa hundar
I samband med årsmötet 8 februari 2009 avslöjades det vilka vinnarna i klubbens alla
Årets-tävlingar för 2008 var. Efter mycket räknande, omräknande och kontrollräknande kunde så äntligen resultatlistan presenteras och för första gången togs också en
gruppbild på de närvarande
vinnarna i de olika kategorierna och tävlingarna.
Det tyngsta priset inom
utställningskategorin är nog
Årets Utställningshund, som
vanns av den svarta tiken
Kaitler Haggiths Blessin.
Svarta tiken Asketvetens
Ebony blev Årets Arbetande
Hund.
Årets utställningshund
1
Kaitler Haggith Blessin
Ulla-Britt Svahn, Inger Hjerpe, Pia Widerberg, Joakim Falk, Birgitta Rossbäck & Anki Ågren
2
Quebec’s Active Pine
3
Spirits Bahamas Breeze
Årets utställningsvalp
4
Romfartuna’s Ztella
1
Go’Vakker Cazino Son Of Othello
5
Xitamiz Othello
2
Beebronx Angel Of Mine
Årets arbetande hund
1
Asketvetens Ebony
2
Lilla Enebys Walencia
3
Lilla Enebys Barking Kelly
4
Xitamiz Prizma
5
Rivendells Alpha

Känd från TV
11-åriga pinschertiken
Kilo spelade i mitten av
februari in sin första
reklamﬁlm. Inspelningen
tog över 12 timmar.
Filmen beskrivs av ägaren
Jonas som fartfylld.
Reklamﬁlmen kommer
visas på bland annat TV4
inom kort.
Foto: Jonas Mårtensson
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Beebronx Black Angel
Dizzy Dream BM Harmony Star
Ghastly’s Empress Of The Dark

Årets utställningsjunior
1
Spirits Bahamas Breeze
2
Hickson Fellow Out Of Five
3
Lilla Enebys Frost
4
Rivendells Glühwein
5
Hickson Five Out Of Four
Årets utställningsuppfödare
1
Lilla Enebys
2
Xitamiz
3
Rivendells
4
Romfartuna’s
5
Hickson
Årets utställningsavelshane
1
Falkenheide Wito
2
Kaitler Invoking Charm
3
Xitamiz Hickory
4
Xitamiz Kaxe
5
Lilla Enebys Mad-Ghibli
Årets utställningsavelstik
1
Kaitler Haggith Blessin
2
Lilla Enebys Ämaja
3
Plexus Meja
4
Lilla Enebys Winnie
5
Jagastamms Abilene Lena

Fullständiga resultatlistor
kommer att ﬁnnas på
www.pinschersektionen.se

Dags för KM i viltspår IGEN

2008 avgjordes för första gången vårt klubbmästerskap i viltspår. Det
blev en sån succé att vi med glädje återvänder till samma plats i år igen,
så varmt välkomna till KM i viltspår 2009 i Väne-Ryr. Domare blir även i år
Inger och Roger Skoglund. Nyhet för i år är att klubben bjuder på ﬁka för
deltagarna.

Mer information kommer snart
på www.pinschersektionen.se

Lille Wille flyttar hem

Jag har haft hund hela mitt liv och har bara
varit ”hundlös” i kortare perioder. Visst har
jag älskat alla mina hundar, men aldrig haft
en ras jag skulle kunna tänka mig ha igen.
Senaste rasen var dvärgpinscher, jag gillade det mesta med den förutom att jag ville
ha en större hund som inte var så ettrig.
Det var dags för hund igen och jag hade
pinscher i åtanke. Jag tittade på alternativ,
men kom hela tiden tillbaka till pinschern.
Kontaktade nog alla uppfödare inom rasen.
De var vänliga och gav massor av nyttig
information. Jag är noga med valet av rätt
uppfödare eftersom vi hade otur när jag
skaffade dvärgpinschern. Jag lånade böcker, hyrde en ﬁlm och läste på så mycket jag
bara kunde om rasen. Hittade också mycket bra information på nätet.

Det hela slutade med att en valp tingades.
Vi såg givetvis fram emot att vår nya familjemedlem skulle komma hem. En lördag i
februari träffade vi de underbara valparna.
Vi kände att vi hade tingat rätt kille och
valt rätt uppfödare. Allt kändes så bra. Dagen efter hämtade vi hem honom, en resa
på cirka 2 timmar. Han sov hela tiden, men
markerade med ett gäspgnäll när det var
dags dags för kisspaus. Väl hemma gick han
omkring och nosade. Vi visade honom var
vatten och mat fanns samt den nybäddade
och nyinköpta korgen. De första dagarna
blev överraskande. Han blev snabbt trygg
hemma hos oss. Dagarna fördrevs med att
sova, äta och motvilliga besök ute för kiss
och bajs.
Vi blev förundrade över vilken cool kille vi
hade fått hem, som var så otroligt lugn och
trygg redan från början. Han låter oss göra
det mesta med honom så som att klippa
klorna och titta tänderna, utan protester.
Han låter även lillhusse granska sin nya
kompis då han bland annat lyfter på öronen för att titta i dem, undersöka svansen
och allt annat sådant intressant som en liten tvååring blir så förundrad över. Han ﬁnner sig i allt, bara han får vara med oss. Vi
hade i god tid innan diskuterat vilka regler

som vi ville ha för vår lilla pinscherbäbis. Vi
ville prata igenom sånt som vi ansåg viktigt redan innan han kom hem just för att
det är så lätt att falla för de där underbara
bruna ögonen som plirar upp emot en. Lite
av det vi kom överens om var att bland
annat skulle han inte få vara i soffan eller
sängen. Han ska sitta och vänta innan han
får ta sin mat, vänta på att få gå in eller
ut genom dörren.

Han är en mycket lärorik kille och lärde sig
fort. Jag har aldrig haft en valp som lärt sig
så fort och man riktigt ser hur han tycker om
att lära sig nya saker. Jag måste få säga att
pinschern är en mycket lyhörd och läraktig
ras. Vår son på snart två år avgudar Wille.
Han älskar alla djur men Wille är speciell
för honom. De leker ihop och har så himla
kul. Wille somnar bredvid Oliver som klappar honom tills han somnar själv. Wille går
som en klocka hemma visst kan han busa
men han är ju bara bäbis.
Det bästa han vet är att smita in i lillhusses
rum då han inte är hemma och sen röja
med alla leksaker som lillhusse säger nej
om. Han säger till när han vill ut och det har
han gjort från första dagen. Han är mycket
lugnare än någon annan hund jag haft. Han
är helt enkelt underbar och vi hoppas på
många underbara år tillsammans!
Text & foto: Niclas
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Huddinge
Malmö (SV-09)

SSPK Årsmöte
SKK
Utställning

Stockholm
Västerås
Kristinehamn
Västerås

SKK
SKK
Privat
Privat

Larv
Piteå
Hässleholm
Lidingö
Hässleholm
Österbybruk
Österbybruk
Stockholm
Dublin, Irland

SKK
Utställning
SKK
Utställning
SKK
Utställning
SSPK MH
SSPK Utställning
SKK
Utställning
SSPK Utställning
SKK
Årsmöte
EUW-09 Utställning

Norrköping
Vänersborg
Avesta
Vännäs
Vännäs
Borås
Borås
Gällivare

SKK
SKK
SKK
SKK
SKK
SSPK
SKK
SKK

Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning

Piteå
Visby
Visby
Piteå
Tvååker
Tvååker

SKK
SKK
SKK
SSPK
SKK
SKK

Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning

Utställning
Utställning
Läger
Läger

Juli (forts.)

11
18
19
25

Alfta
Köping
Eskilstuna
Ransäter

Augusti

1
2
2-7
8
9
15
16
22
23

Svenstavik
Svenstavik
Norrköping
Askersund
Ronneby
Norrköping
Nyköping
Stockholm
Stockholm

September

5
5-6
6
12
13

Sandviken
Lidingö
Öland
Höganäs
Helsingborg

SKK
Utställning
SKK
Utställning
Mälarpinscher Utst.
SKK
Utställning

SSPK
SKK
SSPK
SKK
SKK
SKK
SKK
SSPK
SKK

Utställning
Utställning
Läger
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning

SKK
SSPK
SKK
SSPK
SKK

Utställning
MH
Utställning
Utställning
Utställning

Oktober

3
10
31

Sundsvall
SKK
Utställning
Bratislava, Slovakien WW-09 Utställning
Växjö
SKK
Utställning

November
December

13
13

Stockholm
SKK
Utställning
Helsingfors, Finland NORDV-09 Utställn.

Ej datumbestämt ännu
Klubbmästerskap i viltspår
Klubbmästerskap i lydnad

Pinschersektionen
SSPK

Om något är felaktigt eller saknas så får du gärna
kontakta oss på pinscherfnatt@hotmail.com

wanted - we need you

En ideell klubb som Pinschersektionen klarar sig
inte utan alla frivilliga som ställer upp och hjälper
till. Exempelvis behövs det duktiga personer till
våra kommittér, t.ex avelskommittén.

Det behövs också folk som kan hjälpa till med att
arrangera lokala arrangemang, såsom promenader och träffar.
Ett annat stort behov är välvilliga människor som
kan ställa upp och hjälpa till på vår utställning
Mälarpinschern med allt från förberedelser till att

sälja kataloger eller göra iordning ringen.

Om du är intresserad av att hjälpa till så får
du gärna höra av dig till klubbens ordförande
Christer Carle på 0158-40181 eller via mail.
Välkommen att hjälpa till, hälsar styrelsen!
PS! Det behövs också hjälp med att göra denna
tidningen. Har du bra idéer, artiklar, tips, bilder
eller liknande - hör av dig till redaktionen! DS!

Fokus på styrelsen - del 1
Lär känna Pinschersektionens styrelsemedlemmar
genom de tre frågor vi ställer till tre ur styrelsen.

Bodo Bäckmo

Göteborg - ledamot (ny i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?
En glad skit som är med på allt. Renlig, luktar gott.

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Är ju egentligen fysiker/tekniker, så ”Hur fungerar
dom”, dvs hälsofrågor generellt, kopplingen mentalitet - fysisk hälsa speciellt.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Nyårsafton, kväll, familjen inklusive lilla barnbarnet
Alice två år sitter och äter, medan Ivar intagit ryggläge i vår gemensamma fåtölj. Grannen bränner av
ett förtida fyrverkeri för ungarna, Alice går fram till
ett lågt fönster för att kika. Ivar kollar med ett öga,
men ids först inte röra en fena. Efter ett tag eskalerar
verksamheten, då rinner han sakta ner ur fåtöljen,

Styrelsen 2009: Bodo Bäckmo, Christer Carle,
Claes Hedberg, Emma Björkwall, Joakim Falk,
Joseﬁn Mälman, Mirka Kapanen, Sandra Älverud
Sjöström och Sara Wallgren
tränger sig mellan Alice och oväsendet på utsidan,
ger henne en stoooor ”Ferdinandslick” över hela ansiktet. Sen vänder han sig med pondus mot ståhejet
ute, hissar full ragg och skickar iväg en riktigt dov
MMORRRR med mycket tänder. Kollar ett tag, just
då tar fyrverkeriet slut, Ivar lägger nöjd ner raggen,
ger Alice en ny tvätt,
”serru, det var inget
farligt”, viftar på
svansen och återvänder till ryggläget.
Ingen kunde missta
sig på det budskapet: ”Ingen rör våra
valpar!!!”
Grannen hade i
förväg kollat med
mig att det var ok
med fyrverkeriet.

Sandra Älverud Sjöström

Joseﬁn Mälman

Vad är det bästa med pinscher?

Vad är det bästa med pinscher?

Örebro - ledamot (tredje året i styrelsen)

Det bästa med pinschern är dess mångsidighet! Det
är verkligen en allroundhund som besitter så oerhört
stort potential! De är en utmaning att arbeta med
och tillsammans som ekipage utvecklas man ständigt. Pinscherns mångsidighet gör dessutom att man
aldrig har tråkigt med dom!

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Jag brinner för att försöka möjliggöra en så bra
och trevlig stämning inom klubben som möjligt. Är
det en god stämning mellan medlemmarna ökar
möjligheterna för att samarbeta och på så vis även
möjligheterna för att kunna hitta på ﬂer roliga pinscherrelaterade saker tillsammans. Jag brinner så
klart även för att föra vår ras framåt och se till att bibehålla vår ras så sund och frisk som möjligt. Detta
är ett svårt jobb och det är nödvändigt att vi som
medlemmar i klubben tillsammans arbetar för detta.

Linköping - suppleant (ny i styrelsen)

Att de är väldigt anpassningsbara. Antingen man
vill gå en tretimmars skogspromenad, ge sig ut
på aktiviteter eller känner för att slappa i ett par
dagar är pinschern med på noterna. Och att man
kan ta med sig dem överallt!

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Att främja aktivering med sin pinscher. Även om
det inte är en brukshund, och inte bör vara det på
grund av rasegenskaper, är det inte en ren sällskapshund. Man behöver inte tävla med sin pinscher men man bör ha förståelse för att de ﬂesta
behöver få utlopp för sin energi och nyﬁkenhet genom arbete av något slag. Självklart är även arbete
för en sund och mentalt stabil ras ett av målen men
det är något vi alla jobbar för.

Vilken är din bästa
pinscherupplevelse?

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Alla pinscherupplevelser är
unika och härliga på olika
sätt, för varje möte med en
pinscher ger en något nytt!
Men jag minns så väl mitt
första möte med en pinscher.
När jag sätter mig ner på huk
så kommer denna vackra
pinscherhane fram och lägger
sina tassar på mina axlar och
ger mig härliga pinscherpussar.
Den där klassiska pinscheromfamningen, det är nog en av de
bästa upplevelser man kan få!

Det måste vara alla
gånger som mina pojkar skippar ﬂera steg
i inlärningen på grund
av att de är smarta! En
pinscher har så oerhört
lätt för att lära. Annars
är väl deras tro att de
många gånger är katter,
något som lyckas få mig
att skratta ganska ofta.

Foto på Sandra: Frida Engman
Foto på Joseﬁn: Malin Ingesson

Vårkänslor? Gå på läger!
Helgen 17-19 april blir det en pinscherhelg utan like, då sker två
olika träningsläger för pinschrar
samtidigt. I Kristinehamn arrangeras ”Värmlandslägret” för
andra året i rad och utanför Västerås arrangeras ett agilityläger
hos agilityproﬁlen Maria Olsson
Knutas.
Lägren är privata initativ och öppna för alla pinscherägare. Dock har
vi nåtts av information att båda
lägren är fullbokade, men kontakta
gärna de ansvariga för eventuella
återbudsplatser.
Pinschersektionen kommer att
sponsra bägge lägren då rasklubben
ser mycket positivt på aktiviteter
som kommer våra medlemmar och
alla pinschrar till gagn.
På Värmlandslägret blir fokuset mest
på viltspår, lydnad och utställningshandling.
Agilitylägret blir troligtvis som det
låter, en orgie i agility, agility och
återigen agility.
Det kommer bli två spännande
träningshelger fyllda med intensiv
träning, skratt, tårar, hundpromenader och samkväm.

Privata medlemsinitativ sponsrade av
Pinschersektionen för att främja rasen.

Foto: Malin Ingesson

Det blir säkert småprat om
pinscher långt in på de sena
timmarna...
Nu hoppas vi alla bara på att
det underbara vårvädret tittar fram så att alla lägerdeltagare får träna så mycket som
möjligt. Vem vet, om några
månader kanske i får se ännu
ﬂer pinschrar på agilitybanan,
i viltspårskogen, på lydnadsplan eller välpresenterade i utställningsringen?
Kontakta gärna de ansvariga
om du är intresserad av att få
veta mer om lägren:
Agilitylägret:
Emma Björkwall
Värmlandslägret:
Karin Larsson

Foto: Linda Hansen

Jag dömer Mälarpinschern

Hundar har alltid varit en del av mitt liv. Växte upp med raser som
Grand Danois, Irländsk Varghund och Amerikansk Cockerspaniel.
Föder upp pinscher sen 2006, innan dess var det Shelties som jag
födde upp.

Första gången jag var
domare var väldigt
speciellt, det var i en
uppfödares trädgård. De lottades
att möta varandra
två och två, och till
slut hade man en BIR
av 100 anmälda hundar.
2001 dömde jag en inofﬁciell i
Oskarström. 2005 var det SSPKs
familjeläger som jag dömde på.
I år ska jag döma Mälarpinschern. Har tänkt att hålla öppen
kritik, vilket betyder att jag
kommer att ”tänka” högt. Kan
vara mycket intressant för alla
runt ringen som då får en inblick
i mitt sätt att se rasen. Hoppas
kunna locka både gamla rävar
och nya utställare till Eskilstuna.
Joakim Falk

Foto: Linda Hansen

Kan en pinscher verkligen ha Schäfer?

namnen Virus och Paranoja. En vän föreslog att jag skulle döpa mina till Friskis och
Svettis, en annan tyckte Hermodius och
Aristogeiton. Jag skaffade egna katter sen,
Astrid och Alfons. Vid ett tillfälle var min
väninna kattvakt åt dem samtidigt som
hennes släkting kom på besök. Hon hette
Astrid och verkade först förnärmad över
att någon valt att kalla ett djur vid hennes
namn, men när de lärt känna varandra blev
det genast förlåtet. Ja, och nu tycker jag
det känns konstigt att mina gamla bekanta
nu väljer att döpa sina ﬂickebarn till Astrid!
Man kan ju inte härmas när man något ett
namn! Jag tyckte Buster var lite retrocoolt,
men eftersom jag läste en bloggare med
namnet kändes det fel. Då skulle jag ju
framstå som en stalker! En annan idé jag
hade, sådär lite på skoj, var att döpa honom
till Schäfer. Tänk vad förvirrade människor
skulle bli som bad att få veta hans namn!
Många namnförslag handlade om utseendet, att han var kanelbrun, att han hade
lite hjortliknande fysik och päronformat
Sniff, El-Sniffo, Snifferton eller Le Snif? Kärt barn har många namn....
huvud. Men det var omöjligt att välja melDet är minsann inte så ”bara” att ge hunlan söta, pretentiösa och tuffa namn. Till
den ett namn! Den ska leva med namnet
sist var det någon som skrev i min blogg:
resten av livet och det ska avspegla hun”Nu kom jag på vem han liknar! Det är
dens personlighet. Nog hade det väl varit
ju Sniff i Mumindalen!”
en betydande skillnad om jag valt att kalla
honom Kaiser eller Skorpan? Det hör man
ju att det inte kan vara samma hund! Hur
skulle jag någonsin kunna träffa rätt med
mitt namnval? När jag var barn kom katten
Putte in i våra liv. Som den typiska bond- Och så ﬁck det bli. Efter sex veckors
katten på landet slutade han bara en dag namnlöshet och vånda blev det till slut
att komma hem och nästa katt införskaff- avgjort. Även om hans namn är Sniff så
ades. Det var en härligt tigrerad hanne varieras tilltalet beroende på humör. Den
i ljus sandfärg. Han ﬁck namnet Gilbert. adlige och internatskolade tweedhunden
Men farfar som bodde med oss envisades kallas Snifferton, den franske Le Snif är
att kalla honom Putte. Vi trodde väl att han privatdeckande beatnik medan den spanske
kanske var senil som inte såg skillnad på hämnaren förstås heter El Sniffo.
katterna, men det visade sig att hans värste ovän hette just Gilbert och då gick det Oftast kallas han nog ändå gubben. Särskilt när vi passerar äldre herrar har jag
ju inte an att kalla katten för det.
en förmåga att säga saker som ”du ska
Ibland drabbas jag av en nästan sjuklig be- inte vara så nyﬁken, lilla gubben”. Sen
slutsångest och i min ungdom hade jag två skyndar jag mig förbi så gamlingen inte
råttor som aldrig ﬁck något namn av denna ska konfrontera mig för mitt påhopp.
anledning. Föräldrarna hade de svårslagna
Text & bild: Suvi Andersson

Ett av de första problemen jag ställdes inför
när jag skaffat hund var att ge honom ett
nytt namn. I tio månader hade han hetat Apis
och jag kunde bara inte förmå mig att kalla
honom det. Ändå tog det mig ungefär sex
veckor att komma på vad han skulle heta.

Föräldrarna hette Virus och
Paranoja - det var svårslaget

Underbara läsarbilder!

Fr vänter till höger, uppifrån och ned:
Linda Hansen, Eva Hunstad, Ulrika Granström, Lina Nilsson, Claes Hedberg och Jessika Dahlkvist

Skicka in dina favoritbilder till oss!

Fler underbara läsarbilder!

Fr vänter till höger, uppifrån och ned:
Emma Björkwall, Pernilla Johansen,
Pernilla Johansen och Anna Lööf

Fota din pinscher & vinn ett års medlemskap
Vill du vinna ett års gratis medlemskap i
Pinschersektionen? Det är nämligen vad
vinsten i denna fototävlingen är!
Temat är givet, vad är namnet på denna
nya tidningen? Pinscherfnatt. Så skicka
in din bästa bild på temat Pinscherfnatt.
Styrelsen är jury. Styrelsen och dess
familjemedlemmar får ej deltaga! En
person vinner ett års gratis medlemskap
i klubben samt får sin bild publicerad
här i Pinscherfnatt.
Sänd in ditt förslag senast 30/4 till
pinscherfnatt@hotmail.com och märk det
”fototävling Pinscherfnatt”.

Ringrapport: Stora Stockholm & MyDog
Stora Stockholm

Domare: Dodo Sandahl
34 deltagande pinschrar
BIR: Conspirol Abbaye
BIM: Lilla Enebys Deema
Cert hane: Quebec’s Active Pine
Cert tik: Rivendells Glühwein
CACIB hane: Conspirol Abbaye
CACIB tik: Lilla Enebys Deema

MyDog måndag

Domare: Kitty Sjong, Danmark
13 deltagande pinschrar
BIR: Rivendells Capricorn
BIM: Havalidens Black Shadow
Cert hane: Quebec’s Active Pine
Cert tik: Zepzax Yuvel

MyDog tisdag

Domare: Ann-Christin Johansson
20 deltagande pinschrar

BIR & BIM MyDog måndag

BIR: Kaitler Invoking Charm
BIM: Angelsun Grand Attraction
Cert hane: Rivendells Eroz
Cert tik: BeeBronx Angel Of Mine
CACIB hane: Rivendells Eroz
CACIB tik: Angelsun Grand Attraction

Föreläsning, god mat & samkväm
Dagen och kvällen innan
årsmötet var det föreläsning & middag.

Liv som döv pinscherägare

Hur är det att vara döv aktiv pinscherägare? Ulrika Granström vet.

Hur kommer det sig att du skaffade pinscher?
- En klassisk historia, jag ville ha en Dobermann. Tyvärr blev det inga valpar över hos den uppfödaren jag
hade tagit kontakt med. På nåt sätt hamnade jag på
en sida om pinscher i någon rasbok. Såg ut som en
hund som jag ville ha, hade brukskapacitet och var
en långlivad och frisk ras.
Hur reagerade uppfödarna på att du var döv?
- Jag tog kontakt med en uppfödare som var tveksam
att sälja en valp till mig på grund av min dövhet. Jag
beklagade över detta och fann en annan uppfödare.
Hon erbjöd mig en röd tik, jag ville ha en svartröd.
Efter många veckors ﬂitigt mailande till varandra
bestämdes det att jag skulle vara fodervärd till en
tik. Slutligen skrev jag i ett mail att jag var döv, men
hon sa inget om det. I nästa mail skrev jag tydligare
att jag är döv. Oj vad glad jag blev när hon svarade
”Ja, och?”
Är det annorlunda att vara döv hundägare?
- Svårt att svara på eftersom jag vet inte på vilket
sätt det skulle vara annorlunda att vara döv hundägare. Det som jag upplever mest är en fråga om bemötande. Jag har mött många olika attityder. Det var
mer jobbigt under 90-talet. Då hade jag fått många
frågor så som hur jag kommunicerar med mina
hundar och att det var synd om dem för att de hade
en döv ägare.
Hur fungerar det att tävla och ställa ut?
- Det kan kännas ensamt ibland eftersom jag upplever att det är jag som ska ta kontakt med andra.
Rättare sagt är det jag som ska hjälpa för att underlätta för den person som vill ta kontakt med mig.
Det är inte alltid jag har tolk med mig, när jag har
tolk med mig så tycker jag att då ska man passa på
att utnyttja tolkens tillgänglighet. När jag tävlade
lydnad med min hund så ville jag inte ha tolk för de
stod oftast i vägen för mig. Före tävlingen pratar
jag med tävlingsledaren och vi tillsammans med
domaren kommer överens om hur vi ska göra. Vid
utställningarna är det inga problem att tävla utan
tolk. Det jag missar är när domaren har muntlig redovisning inför alla som hör.
Vito är Sveriges enda signalhund av rasen Pinscher,
berätta gärna mer om det!
- Det hade varit en krävande, rolig och mycket lärorik utbildning. Krävande för jag har en pinscher
som inte har samma koncentrationsförmåga som
de andra som har raser som är lugnare. Fick jobba
hårt på att kunna ha hund lös i alla miljöer, apportera samt en tredje sak som jag verkligen ﬁck jobba hårt på var att han inte skulle hälsa på alla människor. Vito är en väldig glad hund som vill hälsa
på alla, så fort någon börjar prata så hoppar han.

Vito & Ulrika när han ﬁck sitt signalhundstäcke

Dessutom är pinschern en väldig intelligent ras för
när vi tränade hemma själv så lurade han mig många
gånger för att få belöning. Jag hör ju inte och då
måste jag ju lita på att han markerar ljud som han
är tränad för. Han är en väldig signalkänslig hund
och känner av mina nerver och när jag blir nervös så
blir han också det. Tyvärr är han inte i tjänst längre
för vi har fått förhinder att deltaga i årsprovet.
Hur kommunicerar ni?
- Jag är en vanlig hundägare precis som alla andra.
Jag kommunicerar med mina hundar genom röst
och tal. Men jag tror absolut att de vet att jag inte
hör. Det hjälper ju inte att de står vid dörren och piper när de vill gå ut. Däremot måste de komma fram
till mig och stirra eller ställa i vägen för mig så jag
till slut frågar vad de vill. Jag har hört ﬂera gånger
från olika håll att jag har en annan typ av kontakt
än de ﬂesta. Mina hundar är mera tydligare.
Du föder upp pinscher också, hur reagerar valpköpare när uppfödaren är döv?
- De valpköparna jag har idag har varit positiva att
jag är döv. Jag tror det handlar mest om hur jag
möter valpköparna, jag hjälper dem att slappna av
och det är jag som pratar mest. Jag försöker undvika en pinsam tyst stund som kan dyka upp vid
osäkerhet. Men jag är van att träffa människor och
lägger undan mitt blyga jag och går in i min roll
som en framåt uppfödare. Eftersom jag vill föda upp
Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
hundar så ser jag det som en del av min uppgift att
våga ta kontakt och bjuda på sig själv när jag får
besök av valpköparna. Jag skulle inte vilja sälja en
hund till någon person som jag får dåliga vibbar av
som till exempel dåligt bemötande på grund av attityd.
Hur fungerar det med att ensamhetsträna pinscher?
- Att ensamhetsträna var inte det lättaste. Var orolig
för hur grannarna skulle reagera om hundarna skällde, jag kunde ju inte höra om de ylade. Jag kan inte
träna på samma sätt som hörande, då jag inte kan
stå utanför dörren och lyssna. Jag får helt enkelt lita
på att så länge jag inte får några klagomål så funkar
det.
- Valpköpare har sagt något intressant, att valparna
inte gnäller så länge när de blev hungriga eller ville
gå ut. När de bodde hos mig så hörde jag inte när de
pep. En valpköpare påpekade att när hon ﬁck hem
valpen och den pep bara en kort stund sedan var
den tyst snabbt. Lite svårt att förklara. Men jag tror
på att hundarna förstått att jag är döv och försöker
fånga min uppmärksamhet på ett annat sätt.

Hur markerar Vito som signalhund för dig?
- Vito ljudmarkerar när någon ropar mitt namn,
dörrringning/knackning, när väckarklockan ringer,
om jag tappat något, när jag får ett SMS, videosamtalsringning, timer på ugnen ringer och så vidare.
Något som han signalerar på ett särskilt sätt?
- Brandlarm är obligatoriskt för signalhundar att kunna och det är enda ljudkällan som han inte visar utan
när han kommer och jag frågar vad, så lägger han
ner sig. Så förstår jag det är brandlarm och vi går ut
direkt.
Försöker hundarna lura dig ibland?
- Ja, de lurar mig ibland, särskilt min äldsta tik. När
min man är hemma så gör hon aldrig något dumt.
När jag är själv hemma så kan hon öppna skåpdörrar
och dra ut en soppåse och kalasa på den bakom min
rygg medan jag läser en bok eller surfar på nätet. Så
du kan nog tänka dig hur jag reagerar när jag vänder mig om.
Foto: Thomas Granström

Dansant pinscherägare dömer andra
För ett drygt år sedan debuterade de första
pinschrarna inom Freestyle. En hundsport
som växer väldigt snabbt i Sverige.
Inte nog med att det var en pinscher i tävlingen, det dök faktiskt upp två stycken på samma tävling utan att ägarna visste om att den
andra tränade freestyle. De bodde dessutom
i samma stad, Linköping.
Freestyle innebär att man som förare tillsammans med sin hund utför ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. Ofta framför man sitt
nummer genom ett tema av något slag.
Ulrika Eriksson från Linköping fastnade för
freestyle och har under hösten utbildats till
domare inom freestyle. I samband med freestyletävlingen på MyDog i januari så debuterade hon som nyutexaminerad freestyledomare.
Stort grattis till Ulrika och lycka till som
freestyledomare!
Mer info om Freestyle ﬁnns på kennelklubbens hemsida www.hundfreestyle.se
Bilden: Ulrika & Royce på debuttävlingen.

Foto: Yvonne Öster

Läckert godis till hunden
Vi bjuder på två recept på hemlagat hundgodis som vi hittade på internet.

Hundkex

Ingredienser:
7-8 dl korn- eller rågmjöl
2,5 dl majsmjöl
2,5 dl havregryn
3,5 dl varm buljong
0,5 dl olja
2 ägg
2,5 dl riven ost
Blanda havregryn och olja.
Häll över varm buljong och
låt blandningen stå i 10 minuter.
Blanda i de övriga ingredienserna
och arbeta samman till en deg. Kavla
ut degen centimetertjock på ett mjölat
bakbord. Skär ut kex och lägg dem på en
bakplåt. Grädda i 150˚ cirka en timme.
Stäng av ugnen, men låt kexen stå kvar
för torkning, gärna över natten.

Köttfärskuddar

Ingredienser:
3 dl vetemjöl
1,5 dl maizenamjöl
1 tsk bakpulver
1 dl socker
150 g margarin
200 g köttfärs
1 ägg

Foto: Jonas Mårtensson

Blanda alla torra ingredienser. Tillsätt
matfett, utan att först smälta det. Ställ
degen kallt och stek köttfärsen under
tiden. Arbeta ut hälften av degen till 20
små runda platta kakor, cirka 3 cm i diameter. Fördela köttfärsen i kakorna. gör tjugo
nya kakor av den resterande degen. Lägg dem
över de andra och tryck till i kanterna. Pensla med
uppvispat ägg och grädda i 225˚ i cirka 10 minuter.

Pinscherstatiﬆik 2008

Nyregistreringar och importer
Enligt SKKs Avelsdata har antalet registrerade
pinschrar i Sverige minskat år 2008 till 162
stycken. Detta kan jämföras med siffrorna på
173 respektive 174 stycken åren innan. Antalet importer ökade under 2008, från 4 stycken
år 2007 till 11 stycken år 2008.
Inavelsgrad
Inavelsgraden har minskat, från 2.7% år 2007
till 1.8% år 2008. Genomsnittlig inavelsgrad
under perioden 2000 till 2008 är 2.1%

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i Pinschersektionen har
ökat från 205 medlemmar 2007 till 250 medlemmar 2008.
Utställning
Trots fullspäckade WDS-utställningar minskade det totala antalet utställningsresultat.

Höftdysplasi (HD)
Antalet HD-röntgen är oförändrat från 2007 till
2008, 54 stycken per år.

Typ
Int
Nat
WDS
Totalt
Ant utst.
Snitt

2008
A: 34 stycken
B: 14 stycken
C: 5 stycken
D: 1 styck

Viltspår
Mest framgångsrika var tikarna under 2008.
Dubbelt så många ettor i öppenklass delades ut
till tikar jämfört med hanar. 3 st HP delades ut,
vilket är lika många som totalt innan 2008.

2007
A: 32 stycken
B: 16 stycken
C: 6 stycken

Armbågar (ED)
Antalet undersökta pinschrar minskade med
33% 2007 till 2008. Alla tio undersökta var utan
anmärkning.
Ögonlysning:
80 ögonlysningar registrerades under 2008
varav 63 stycken var utan anmärkning. Under
2007 var exakt lika många utan anmärkning,
63 stycken, men då gjordes 68 undersökningar.
Med andra ord en ökning av såväl ögonsjukdomar som antalet undersökta djur under perioden 2007 till 2008.
Mentalbeskrivning hund (MH)
Antalet MH minskade kraftigt under 2008. 46
MH registrerades under 2008 vilket kan jämföras med 66 stycken under 2007. Noterbart är
att av de 163 registrerade hundarna under 2007
har endast 17 gjort MH fram till dags dato. Om
man jämför skottvärdet från 2000 fram till 2008
så har en ökning skett från medelvärdet 1.7 till
2.9.
Mentaltest (MT)
Intresset för mentaltest har ökat lavinartat sedan det nya mentaltestet kom 2007. Under tidigare år har det endast varit nån enstaka hund
per år, under 2007 var det inga hundar som provade på det nya mentaltestet. Under 2008 var
det 22 pinschrar som gick ut i testbanan, och 8
av dessa klarade mentaltestet.

2008
254
230
196
680
42
16

2007
308
396
0
(alla 3 dagarna)
704
44
16

Anlagsklass
Godkända
Ej godkända

hanar
8
0

tikar
7
1

Öppenklass
Etta
Tvåa
Trea
Nolla

hanar
10
5
2
2

tikar
20
0
2
3

Bruks
4 pinschrar startade i bruks under 2008, vilket
är en markant ökning av intresset.
Lydnad
Om du är hane så är det troligast att du får en etta
eller trea i klass 1. Nedan kan du se hur många
pris som delades ut under 2008:
Klass 1
Etta
Tvåa
Trea
Nolla

hanar
8
4
8
3

tikar
1
2
0
1

Klass 2
Etta
Tvåa
Trea
Nolla

hanar
2
2
4
2

tikar
1
1
2
2

Reservation för felaktigheter och felberäkningar.

Sofias vinterutflykt
Text & foto: Soﬁa Andersson

Skriva något alltså, till första
numret, jisses tänkte jag för mig
själv. Vilket av alla ämnen som
poppade som popcorn i huvudet
på mig ska jag välja? Varför man
inte ser ﬂer pinschrar på tävling
sbanorna, aktivering, pinschern
som arbetande hund, inlärning,
motivation och så fortsatte det.
Till slut så kom jag fram till att
jag vill dela med mig av en dag i
mitt liv med pinscher, en vinterdag i februari då vår lilla ﬂock på
fyra varelser gjorde en gemensam utﬂykt i det underbara vintervädret.
Vi packade ihop oss, två människor, en pinscher
och en liten dvärgpinscher för att bege oss ut mot
Björnön, vår plan för dagen var att åka längdskidor på Mälaren, på isen låg lagom mycket
snö och med dagens väder, ett par minusgrader och strålande sol så kändes det perfekt.
Målet var den södra änden av ön, där skulle
det ﬁnnas lämpliga spår på isen. Det var nu
det slog mig att det var ett år sen jag stod på
skidor, att jag innan det inte stått på skidor på
ytterligare ett par år, deﬁnitivt inte med sexton kilo energisk hund som draghjälp. Men när
jag var yngre, en sisådär tio år yngre, så åkte
jag många mil skidor och var till och med duktig på det. Men det var då.
Nu ska du försöka få en bild i huvudet, två
personer ska hålla ordning på sina skidor och
stavar. Den ena personen ska dessutom hålla
reda på en pinscher som älskar att jobba och
inte vill annat än iväg. Personen försöker hålla
hunden lugn och från att trassla in sig eller
någon annan inblandad. Den stackars hunden
får dessutom höra diverse kommandon som
inte är inlärda alls, men han gör helt otroligt
nog som han blir tillsagd. Den andra personen ska se till att en slingrig dvärgpinscher
hamnar tryggt i en påse på magen innanför
jackan.
Äntligen på väg ner på isen, men först måste

man åka någon kilometer i milspåret. Första
hundra metrarna går bra, sen kommer en nedförsbacke, jag vet av erfarenhet att Aquiro är
väldigt generös med att hjälpa till att dra när
det går nerför (annat är det med uppförsbackar,
så går det när man har en hund som gör saker
för egen vinning). Så jag låter husse och Midas
åka först, för att ha sjukvårdshjälp på plats när
vi kommer till botten av backen. Men vi borde
nog ha gjort tvärt om, för jag såg bara ett par
skidor i luften och lite snö som yrde.
Ingen kom till skada, då vågade jag mig ut för
”stupet”. Jag såg nog ut precis som jag kände
mig eftersom min sambo skrattade högt, spikraka, stela ben och med en blandning av dödsångest och barnslig förtjusning försöker jag hålla ordning på armar, ben, skidor, stavar och en
överlycklig pinscher som gärna skulle lägga i ett
par högre växlar. Jag klarade mig utan fall, men
det var inte mer än så.
Färden i milspåret blev fortsatt vinglig och deﬁnitivt material till något ”roliga-videoklipp-program”, men väl nere på isen, utan backar och
med mer utrymme så kunde jag äntligen låta
Aquiro sträcka ut och ta i. Om hundar skulle
kunna le så kan jag ge mig på att han log lika
fånigt som jag gjorde då och som jag gör nu
när jag tänker på hur härligt det är med sådana
aktiviteter som både hund och förare verkligen
uppskattar.

Månadens
uppdrag:
Stå på
frambenen

Det låter kanske helt otroligt,
men det går faktiskt ”relativt”
enkelt att lära sin pinscher att
helt på egen hand att stå på
framtassarna.
Denna månads uppdrag är helt enkelt att lära sin hund att stå på frambenen. Man får ta det stegvis och
glöm inte att berömma och belöna
hunden!
Om du klickar på bilden så får du
se en ﬁlm när Emma stegvis tränar
Harry till att stå på frambenen.
Berätta hur det går för er, bifoga
gärna foto eller ﬁlm. Maila oss!
Har du förslag på uppdrag? Hör av
dig till oss i redaktionen. I varje nummer kommer vi att presentera ett
nytt månadens uppdrag.

Bli medlem du också i Sveriges bästa rasklubb!
Om du inte redan är medlem i klubben så Skall du köpa en pinschervalp? Visste du
är du hjärtligt välkommen att bli det. att uppfödaren kan ge dig ett års gratis
medlemskap i klubben genom rabatFör endast 250 kronor får du tillgång till terat gåvomedlemskap? Hör mer med
alla våra aktiviteter, tidningar, utställ- din uppfödare!
ningar, klubbmästerskap och gemen- För mer information om medlemsskap,
skap i ett år!
läs vidare på SSPKs hemsida

Trivselkommittén I kommande nr...
2009 är året då vi satsar på att få alla medlemmar att trivas! Pinschersektionen har
valt att satsa på en Trivselkommitté som ska
arbeta med att stöda och främja olika aktiviteter, men också denna spännande nya
tidning. Trivselkommittén består av Claes
Hedberg och Emma Björkwall, och i uppdraget återﬁnns bland annat:
-

Tidningen Pinscherfnatt
Medlemsaktiviteter
Verka för ett positivt Pinschersverige
Sponsra privata pinscherarrangemang

Pinscherfnatt är en spännande ny satsning
inom Pinschersverige och vi hoppas på
många trevliga bidrag från er pinscherägare!
I nästa nummer kommer du bland annat
kunna läsa mer om pinscherlägren, Svensk
Vinnarutställning, fysträning med hunden
och mycket annat. Du kommer även få mer
information om Mälarpinschern och klubbmästerskapet i viltspår.

Inom kort börjar också ﬂera spännande
artikelserier om olika ämnen. Här är några
exempel:
Detta är något helt unikt och nytt för Pin- - Uppfödning
schersektionen, och vi ser mycket positivt - Pinscherns historia
på denna satsning! Vi vill verka helt över - Klickerträning
gränser för att få alla att trivas i klubben. - Olika hundaktiviteter
- Arbetande hundar
Vi i trivselkommittén ﬁnns med på de två
privata lägren som arrangeras i april, ta gär- En grundstomme i tidningen är alla dessa
na kontakt med oss om ni har något ni vill underbara bilder på pinschrar. Skicka gärframföra. Vi är där som privatpersoner, na in bilder till tidningen! Vår adress är
men lyssnar gärna ändå på vad ni har att fö- pinscherfnatt@hotmail.com
reslå.
Vi har inte valt att publicera några datum för
Så tveka inte att ta kontakt med oss om utgivning utan det blir lite efter behov, men vi
du har förbättringsförslag, men det ab- hoppas på cirka 8-10 nummer om året.
solut bästa sättet du kan hjälpa till på
är att sprida glädje omkring dig!
Nästa nummer tror vi kommer ut i sista halvan av april, så håll utkik efter nästa spännanHälsningar Claes & Emma
de nummer av tidningen Pinscherfnatt.

Tack för detta nummer - på återseende!

Vi tackar alla som har hjälpt till att få till stånd detta första nummer av tidningen

