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Hej pinschervänner!
Första numret av Pinscherfnatt har blivit en stor
framgång. Väldigt många positiva kommentarer
har inkommit till såväl redaktionen som styrelsen.
Detta skrivs en mycket skön och varm vårdag. Det blir
nu ännu mer frestande att ge sig ut i skog och mark.
Men därmed kommer också många av oss i kontakt
med fästingplågan. Hittade årets första fästing på
vår gammelhane för några dagar sedan. Dags att
börja känna igenom hundarna och bestämma om
man vill använda något medel för att motverka
fästingarna.
Vill passa på att flagga för årets stora pinscherhändelse, Mälarpinschern. Hoppas få träffa många av er
där, som utställare eller bara besökare. Detta är årets
chans att se många fina pinschrar på en plats.
Det är också dags att börja träna för KM i viltspår. Det
arrangeras i år för andra gången och vi hoppas att
deltagarsiffrorna kommer att överträffa fjolårets.
Dagen har vart skön även på ett annat sätt. Med två
hanar och tre tikar blir det en hel del pyssel när någon
av tikarna löper. I vår har dom löpt i tur och ordning
under en tvåmånadersperiod som nu förhoppningsvis är avslutad.
Ha det bra allesammans!

Christer Carle
Foto förstasidan: Jonas Mårtensson

Ansvarig utgivare: Christer Carle
Produktion & layout: Claes Hedberg
Redaktion: Claes Hedberg & Emma Björkwall
(även text & bild där annat ej anges)
pinscherfnatt@hotmail.com
Eventuell vinstskatt i tävlingar betalas av vinnaren.
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♂

♀

Juniorklass
OAKWOODS IN THE NICK OF TIME
GANGLAND WOLFRIDER’S BEARCLAW
BEEBRONX BLACK ANGEL
GILDRON D & D KING BLACK

1,1 CK
1,2 CK
1,3
2

Öppenklass
RIVENDELLS EMIR
QUEBEC’S ACTIVE PINE
XITAMIZ ROVER
RIVENDELLS CÚTHALION
LILLA ENEBYS FROST
ROMFARTUNA’S ARAMIS
RATTENJÄGER JOLLY JUNIOR

1,1 CK
1,2 CK
1,3
1,4
1,R
2
2

Championklass
RIVENDELLS CAPRICORN
RIVENDELLS EROZ
ASYNJANS KENZO
RATTENJÄGER EWIG EINE EINS

1,CK
2,CK
3
4

Veteranklass
KAITLER INVOKING CHARM
Bästa hanklass
1 OAKWOODS IN THE NICK OF TIME
2 RIVENDELLS CAPRICORN
3 RIVENDELLS EROZ
4 KAITLER INVOKING CHARM
R RIVENDELLS EMIR

1,CK
Cert
Cacib
R-Cacib

Juniorklass
BEEBRONX ANGEL OF MINE
GANGLAND WOLFRIDER’S NIGHTFALL
BE MEJA’S BRAVO

1,1 CK
1,2
2

Unghundsklass
NEVARS JOYFUL

1,1 CK

Öppenklass
OAKWOOD V KAITLER CONSPIRACY
SD MAD HATTERS TEMPEST
RATTENJÄGER KOH-I-NUR
QUEBEC’S AMORE AMIE
XITAMIZ RANI
BE MEJA’S AMAZING CHARM
CECILKA ELISSA SKUBÁNEK

1,1 CK
1,2 CK
1,3 CK
1,4
2
2
2

Championklass
ANGELSUN GRAND ATTRACTION
RIVENDELLS CANYO

1 CK
2 CK

Veteranklass
MELUSIINAN GABRIELLE

1

Bästa tikklass
1 OAKWOOD V KAITLER CONSPIRACY Cert, Cacib
2 SD MAD HATTERS TEMPEST
R-Cacib
3 ANGELSUN GRAND ATTRACTION
4 RIVENDELLS CANYO
R NEVARS JOYFUL

BIR: OAKWOODS IN THE NICK OF TIME

BIM: OAKWOOD V KAITLER CONSPIRACY

För första gången på närmare ett års tid har Pinschersektionen
numera en avelskommitté igen. Styrelsen har lagt ner mycket
arbete på att ﬁnna en kombination av medlemmar i avelskommittén som alla kan bidra med olika erfarenheter. Vi ansåg
det också viktigt att få in såväl uppfödare som ickeuppfödare i
avelskommittén, samt att man tog tillvara på frågor som hälsa,
mentalitet etc. De har alla fått möjlighet att presentera sig själva
så att ni pinscherägare får möjlighet att lära känna de, här är
deras presentationer:

Joanna Måård
Jag har haft pinscher sedan 2001. För 5 ½ år sedan tog jag
min första kull valpar och sedan dess har jag fött upp 7 kullar.
Jag hoppas jag kan bidra med mina erfarenheter i det jag som
uppfödare stött på genom åren. Jag brinner verkligen för denna
ras och har ett stort intresse i avel och genetik samt rasens
mentalitet. Tillsammans med Christer och Bodo, med hjälp från
andra uppfödare och medlemmar i klubben och med internationella kontakter hoppas jag att vi kan arbeta framåt och alltid
arbeta i positiv riktning för rasens bästa.

Välkommen avelskommittén
Bodo Bäckmo
Jaha, vad har jag i avelskommittén att göra? Bedriver ingen
avel och har inte en susning om vem som är syssling eller
pyssling eller brylling till vem. Däremot har jag erfarenhet av naturvetenskaplig analys, så min roll är kanske snarare att försöka
hålla koll på vad som händer i forskningsvärlden och lyfta fram
det som kan tänkas vara relevant för pinschern och dess hälsa.
Har även intresse av kost och friskvård. Kan jag sedan hjälpa till
med att väga in mentaliteten i avelsarbetet, så tror jag att mina
erfarenheter kompletterar kompetensen i resten av gruppen
(utan att jag kan rabbla stamtavlor utantill…….).

Christer Carle
Uppfödare sen 5 år tillbaka, har haft pinscher sen 1997. Har fött
upp 3 kullar. Rasklubbens ordförande, har suttit i specialklubbens styrelse. Intresserad av hälsa och mentalitet. Räknar med
att arbeta med revideringen av RAS (Rasspeciﬁk AvelsStrategi)
för pinscher som nu ligger nära i tiden.
Avelskommittén nås på pinscherak@hotmail.com

Konsumenttest: Aktiveringsleksaker
Pinscher är en aktiv mångsidig
hundras som har behov av mental aktivering. Aktiveringsleksaker kan vara ett bra tillskott till
annan mental aktivering, och vi
har bett olika pinscherägare att
berätta om deras aktiveringsleksaker så man kan få jämföra.
Ibland tröttnar hundarna på aktiveringsleksakerna, så det kan
vara ett bra tips att ha ﬂera olika
att alternera mellan.
Om du klickar på respektive bild så
får du se ﬁlm hur leksaken fungerar.

Twist’n treat (Premier)

+ Kan öppnas helt och anpassas till
godis i olika storlekar. Lätt att
rengöra. Finns i tre olika storlekar
Gjord i gummimaterial som inte
väsnas så förfärligt på parketten.
- Jag gillar inte den konstgjorda vaniljdoften, men hunden verkar inte ha
något emot den.
Pris ca 50 kr
”Den mellanstora känns lagom i storleken,
lätt att bära omkring på och det är lagom
svårt att komma åt innehållet så hunden
håller sig sysselsatt ett tag. En större utmaning än de andra aktivitetsleksaker vi
har.”

Dog Pyramid

(Nina Ottosson)

+ Rolig grunka med tyngd i botten
så den ställer sig upp när den blir
nerslagen. Det får plats en massa
godis i den. Hunden älskar att
boxas med den.
- godiset måste vara torrt och
relativt smått för att inte fastna i det
lilla hålet. Tyngden och den hårda
plasten bullrar rätt friskt när leksaken dansar fram över golvet.
Pris ca 80 kr
”Till Dog Pyramid passar torrfoder för katter perfekt! Denna har hittills varit Sniffens favorit, men nu när vi har en Twist’n
treat tror jag att jag kommer använda
den oftare.”

DogSmart (Nina Ottosson)
+ Hållbart, stabilt
- Relativt dyrt, lite för lätt
Pris ca 299 kr

”Desti tycker att spelet är jätteroligt men
lärde det sig det alldeles för snabbt. Efter
ett par gånger med spelet är det ingen
utmaning längre, bara ett roligt sätt att
äta godis...”

Dog Twister

Aktiveringsboll

(Molecuball)

+ Formen gör den svårare än en vanlig
boll, justerbar öppning
- Ibland stängs öppningen under leken
Pris ca 50 kr
”Den här bollen är Destis favoritleksak! Eftersom den inte är rund är det lite klurigt
att få ut godisen och den beter sig inte likadant från gång till gång vilket ger en utmaning varje gång. Är jättenöjd!”

Pappersrulle
(Nina Ottosson)

+ Ligger still på ett och samma ställe
istället för att fara runt i lägenheten.
- De små träpluggen som hörde till
passade inte Sniffens lekstil och
togs bort för att inte bitas sönder eller hamna i magen. Istället använder
jag suggpinnar som jag bryter av och
stoppar i hålen. Ingen större utmaning, gömmorna är snabbt länsade.
Pris ca 300 kr
”Inte så mycket mental utmaning som jag
förväntat mej, här är det envishet och energi som används. Det roliga varar inte så
länge.”

+ Lätt att få tag på, billig
- Enformig, och lämnar skräp efter sig
Pris ca 0 kr
”En gammal klassiker som alltid funkar,
bra att ha som variation till andra aktiveringsleksaker. Ta en tom rulle, lägg i
lite godis, vik in kanterna. Om man vill
göra det lite mer spännande för hunden
kan man klippa lite olika hål på långsidorna. Man kan variera genom att använda växelvis köks- eller toarullar. En
del tar lite tubost och kletar på insidan
av rullen vilket får hunden att tänka till
lite hur den ska göra för att nå tubosten.”

Text/bild/ﬁlm: Jessica Dahlqvist & Suvi Andersson

I kommande nummer av Pinscherfnatt kommer det ske ﬂer konsumenttest av olika saker,
tipsa oss gärna om det är något du tycker att vi ska testa - eller om du vill vara med och testa!

Pinscherkalender 2009

Maj

29-31 Stockholm
31
Dublin, Irland

Juni

6
7
13
13
14
27
28
28

Juli

4
4
5
5
10
11
11
18
19
25

Norrköping
Vänersborg
Avesta
Vännäs
Vännäs
Borås
Borås
Gällivare

SKK
SKK
SKK
SKK
SKK
SSPK
SKK
SKK

Piteå
Visby
Visby
Piteå
Tvååker
Tvååker
Alfta
Köping
Eskilstuna
Ransäter

SKK
Utställning
SKK
Utställning
SKK
Utställning
SSPK Utställning
SKK
Utställning
SKK
Utställning
SKK
Utställning
SKK
Utställning
Mälarpinscher Utst.
SKK
Utställning

Augusti

1
2
2-7
5
8
9

SKK
Årsmöte
EUW-09 Utställning

Svenstavik
Svenstavik
Norrköping
Norrköping
Askersund
Ronneby

SSPK
SKK
SSPK
SSPK
SKK
SKK

Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning
Utställning

Augusti (fortsättning)

15
16
16
22
23
23

Norrköping
Nyköping
Drammen, Norge
Stockholm
Vänersborg
Stockholm

September

5
5-6
6
12
13

Sandviken
Lidingö
Öland
Höganäs
Helsingborg

SKK
Utställning
SKK
Utställning
Pinscherspec. Utst.
SSPK Utställning
KM i viltspår
SKK
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.

Utställning
Utställning
Läger
KM lydnad
Utställning
Utställning

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

Datum för viltspårs-KM är nu klart!
Datumet är nu spikat, det blir söndagen 23:e augusti 2009 som årets klubbmästerskap i viltspår för
pinschrar hålls. Det blir även i år i Väne-Ryr, mellan
Uddevalla och Vänersborg på västkusten.
Domare blir även i år Inger och Roger Skoglund,
reservation för att ﬂer domare kan behövas ta in vid
stort deltagarantal.

DIPLOM
tilldelas

BeMeja’s Apu Nahasapeemapeetilon
Sara Wallgren
för deltagande i Pinschersektionens
klubbmästerskap i viltspår 2008

Mer information fås i nästa nummer av Pinscherfnatt.
Så här såg förra årets deltagardiplom ut, årets design blir om möjligt ännu vackrare!
Placering ____ av _____ öppenklass

Agilityläger på Finnbo Gård
Helgen 17-19 april var det 10 förväntansfulla pinscherägare som deltog i ett agilityläger för Maria Olsson Knutas,
en av Sveriges främsta agilityförare.

Det var en underbar helg med blad annat massor av träning,
trevliga promenader, fantastisk mat, glada skratt, härliga
pinschrar och strålande solsken med en släng av kalla vindar emellanåt.
Vi ﬁck lära oss om serpentiner, bakombyten, framförbyten,
staket, threadle, drivaxel, vilken arm som skulle lyftas när
och hur vi bäst ska handla vår egen hund. Alla hundar skötte
sig strålande! Och förarna likaså. Det var en helg som vi sent
kommer att glömma. Marias egna ord om helgen var följande:
”Vi har haft årets första kurs här på Finnbo i helgen och tio
pinchrar har vänt alla mina fördomar. Jag måste erkänna
att jag hade mina funderingar om hur det skulle bli att ha tio
(plus några bonusar) pinchrar på kurs och framför allt boende inne men det är helt otroligt vad bra allt har gått. Vilka
otroligt duktiga hundar och förare jag har haft förmånen
att få jobba med i helgen. Alla har varit helt suveräna på
att jobba med sina hundar oavsett nivå och
jag vet att i alla fall jag har haft underbart
roligt.”

Foto: Emma Björkwall & Mari Levänen.

Tack alla inblandade för en
helt fantastisk helg! En gång
är ingen gång, två gånger
är en tradition, låt oss göra
detta till en årlig tradition!

Agilityläger på Finnbo Gård

Värmlandslägret i Kristinehamn
Helgen 17-19 april var det dags för Värmlandslägret för andra året i rad, denna gången
i Kristinehamn. Boende skedde på en centralt
belägen camping.

På fredagskvällen lades spåren ut för de som
skulle ha nattgamla spår, därefter så var det gemensam grillning och samkväm. Allt eftersom
droppade det in nya lägerdeltagare.
Lördagen var helt i viltspårandets tecken, på
morgonen åkte vi iväg i samlad trupp mot
underbara spårskogar i Kristinehamn, precis
vid Vänerns strand. Vi väckte viss uppmärksamhet, när vi kom närmare 15 bilar i kortege
på de öde gatorna.
Samma dag pågick fältrittstävling i skogarna,
så man ﬁck ha lite koll så man inte blev manglad av en häst.
Deltagarna delades upp i två grupper, några
skulle gå sina nattgamla spår och andra skulle
lägga och gå sina nybörjarspår. Vi hade en gemensam träffpunkt där vi träffades och sedermera grillade korv ihop. Vädret var underbart
och såväl hund som människa njöt av vädret.
På kvällen var det en intressant föreläsning
med efterföljande debatt och samkväm. Ett
samtal skedde till det andra lägret i Finnbo, där
vi hälsade till varandra. Framåt småtimmarna
så var det dags att vila upp sig efter en lång
dag i pinscherns tecken.
Ringträning eller lydnadsträning, så var söndagen upplagd. Detta skedde inne på campingområdet som erbjöd stora gräsytor.
Totalt var det närmare 30 olika pinschrar
med ägare på lägret, de ﬂesta var med alla tre
dagar men några endast enstaka dagar. Tyvärr
glömde vi bort att ta en gruppbild, men det får
vi säkert möjlighet till att göra nästa år - för
visst blir det väl ett Värmlandsläger även nästa
år?

Ett stort tack till alla som förgyllde lägret med sin närvaro
och framförallt ett jättestort tack
till alla som på ett eller annat
sätt var med och ordnade lägret.

Värmlandslägret i Kristinehamn

Fokus på styrelsen - del 2
Lär känna Pinschersektionens styrelsemedlemmar
genom de tre frågor vi ställer till tre ur styrelsen.

Sara Wallgren

Göteborg - sekreterare (andra året i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?

Det bästa med att ha pinscher är för mig det otroliga
band och kamratskap som har vuxit fram mellan mig
och hundarna. Dom ställer upp på det jag vill för dagen
med en otrolig glädje och vilja att vara med överallt.
Pinschrarnas nyﬁkenhet och aptit på livet ger otroligt
många skratt i vardagen även om nyﬁkenheten ibland
gör så att hjärtat hamnar i halsgropen. För mig känns
som om pinschrar är hundar som frågar varför dom ska
göra något och vill ha en himla bra anledning i de ﬂesta
sammanhang, särskilt vid träning. Jag tycker om både
utmaningen i att veta varför i kombination med enkelhelten att de vill vara med på allt.

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Jag brinner för alla typer av aktivering och träning, både
av pinschrar och deras ägare. För mig är det mycket viktigt att klubben aktivt arbetar för att skapa möjligheter för
pinscherägare att mötas och ha roligt tillsammans och att
klubben tar tillvara på de initiativ som medlemmar har för att

Styrelsen 2009: Bodo Bäckmo, Christer Carle,
Claes Hedberg, Emma Björkwall, Joakim Falk,
Joseﬁn Mälman, Mirka Kapanen, Sandra Älverud
Sjöström och Sara Wallgren

skapa ett bra klimat för ett positivt hundägande. Jag brinner
för att alla pinscherägare ska kunna få det hjälp och stöd
de behöver i sitt hundägande för att upplevelsen av att ha
en pinscher ska bli positiv. Det är viktigt att medlemmarna
känner att de kan få det stöd de behöver i olika situationer
via styrelsen och det kontaktnät som vi har.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Det är en svår fråga, det ﬁnns så otroligt många! Att sitta med Ikaros i famnen i bilen hem från uppfödarna och
känna spänningen och förväntan inför livet tilsammans
med honom och att nästan två år senare göra om samma
resa med ytterligare en liten valp, Tristan. Att se dom växa
upp och utvecklas som individer och tillsammans med
varandra och mig. Att jag som person har fått vänner för
livet genom hundarna. Att umgås tillsammans med andra människor som man inte känner av den enda anledningen att man har en hund av samma ras och ha så in i
bängen roligt.

Emma Björkwall

Örebro - suppleant (tredje året i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?

Det bästa med pinschern är att den är en kul hund med stor
personlighet. Trots att man stundtals kan känna sig som
världens sämsta hundägare så lyckas den alltid att få sin
matte på gott humör. Det låter som en klyscha, men man har
aldrig tråkigt med en pinscher i huset!

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Jag sitter med i styrelsen för att jag vill jobba för att föra
rasen framåt samt få pinscherägare att se hur mycket man
kan göra med sin hund. Jag vill inspirera andra att våga
och försöka! Älskar att lära känna folk och vill jobba för att
skapa ett bra klimat i pinscherSverige.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Jag har många bra pinscherupplevelser. Den bästa enskilda upplevelsen är första gången jag och Harry gick
nollade på en agilitytävling. Efter målgången var det
bara han och jag och vi var lyckligast i världen. Annars står träffar hos uppfödaren högt i kurs. En hel dag
med pinschrar som springer runt och busar och massor med pinscherfolk att prata med. Då trivs jag!

Claes Hedberg

Skepplanda - ledamot (första året i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?

Pinscher är en verklig allroundhund med en massa olika
fördelar och arbetsområden. Det är också en hundras med
av- och påknapp, vilket gör att den kan ligga och softa inne
för att en stund senare tokspringa ute. Med en pinscher
i familjen så får man aldrig en tråkig stund.

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Jag brinner för att lyfta fram den arbetande pinschern,
och att öka samarbetet både internt
i klubben bland medlemmarna men
också externt med andra klubbar. Jag är väldigt intresserad av
pinscherns mentalitet och brinner
även för dessa frågor.

Vilken är din bästa
pinscherupplevelse?

Oj, det är otaliga. Men det absolut bästa är när man mår så där
riktigt dåligt eller är riktigt nedstämd, och det kryper upp en pinscher och riktigt omfammar en för
att trösta. De är experter på att
trösta människor.

Årets pinscherhändelse

Du missar väl inte Mälarpinschern i år? Söndagen 19:e juli
kommer årets upplaga av Mälarpinschern att gå av stapeln
i Eskilstuna. Dagen innan arrangeras en internationell utställning i närliggande Köping.

Anmälningsinformation:
Medlemskap i Pinschersektionen krävs!

Domare på årets Mälarpinschern blir Joakim Falk, i förra
numret av Pinscherfnatt kunde ni läsa en utförligare presentation av honom.

Klasser:
Valpklass 4-6 månader
Valpklass 6-9 månader
Juniorklass 9-15 månader
Unghundsklass 15-24 månader
Öppenklass 24- månader
Championklass
Veteranklass 8- år

Utställningen kommer att ske i natursköna Vilsta, som
ligger cirka 2 kilometer från centrala Eskilstuna. För barnfamiljen så ﬁnns det mängder med aktiviteter i närheten,
bland annat Parken Zoo, badplatser och minigolf. Fördel
med Vilsta är att det ﬁnns såväl vandrarhem, hotell som
camping på plats, och att det ligger längs med E18 vilket
gör det lätt att ta sig till utställningen.
Nyhet för i år är att pinschrar som har fyllt 11 år kan ställas ut
helt gratis i veteranklass. Anmälningspriserna för valpar och
veteraner är också humana.
Domaren kommer att ha öppen kritik, vilket innebär att
han kommer att berätta öppet vad han tycker om hundarna samt varför de placeras i den ordning de gör. Liknande
bedömning skedde även på Mälarpinschern 2006 då Göran
Åkesson dömde, vilket var mycket uppskattat.
För mer information om boende i närområdet:
www.vilstasporthotell.se (Sporthotell och vandrarhem)
www.vilstacamping.se (Camping)

Sista anmälnings- och betalningsdag: 22 juni 2009

Priser:
Valpklasser och veteraner: 100 kronor
Veteraner 11 år fyllda: 0 kronor
Övriga klasser: 180 kronor
Anmälan/info: Anna Borg, Örnv 56, 468 33 Vargön
mp20090719@hotmail.com
Konto: Plusgiro 20 91 50-2
Tilläggsavgift vid för sent inkommen eller utebliven betalning: 20 kronor, betalas på plats på utställningen. Tyvärr betalar inte alla in i tid, vilket orsakar
merarbete för arrangören. Avgiften på 20 kronor är till
för att täcka merarbetet. OBS! Det går ej att anmäla på
plats, utan anmälan måste göras senast 22/6.
Utöver detta kommer det också att arrangeras:
Parklass
Två pinschrar, av valfria kön, som samtidigt visas av en
person. Anmälningsavgift 0 kronor, anmälan görs på
plats.
Bästa huvud och uttryck
Domaren kommer dela ut ett speciellt kort till några av
de hundar som bedöms under utställningen, dessa hundar blir kvaliﬁcerade att deltaga i tävlingen om ”Bästa
huvud & uttryck” vilket avgörs efter utställningen.
Ingen anmälningsavgift, domaren avgör vilka som får
deltaga.
Bästa rörelse
Domaren kommer dela ut ett speciellt kort till några av
de hundar som bedöms under utställningen, dessa hundar blir kvaliﬁcerade att deltaga i tävlingen om ”bästa
rörelse” vilket avgörs efter utställningen. Ingen anmälningsavgift, domaren avgör vilka som får deltaga.

Vi planerar för att videoﬁlma hela utställningen inklusive bedömningarna, för att senare kunna göra det
till en minnesvärd ﬁlm.
Pinscherfnatt kommer att ge ut en Mälarpinscherspecial redan några dagar efter utställningen, fylld med
reportage, bilder och resultatlistor! Bidra gärna med
dina bilder etc till tidningen!
Foto: Linda Hansen

Lär dig mer om klickerträning!

Har du blivit lärd att locka på din hund med glada tillrop och läten men
märkt att det inte fungerar? Desto mer du ropar och gör dig till desto
mer nonchalant blir din hund? Har du problem med att få bort handsignaler på beteenden som du vill ha? Eller är det svårt att lyckas med
de avancerade övningarna som du vill ha som partytrick? Då kanske
klicker är något för dig! I kommande nummer erbjuder vi en artikelserie
som kommer att handla om klickerträning i synnerlighet och hundträning i allmänhet.

Klickerträningens grunder
Hemligheten bakom klickerrevolutionen är inte okänd bland duktiga
djurtränare, det är bara det att under det senaste decenniet har träningsmetoden fått ett ansikte utåt (klickern) och nedtecknade regler som gör
den lättillgänglig för allmänheten. Själva klickern har formats med tanke på ryssen Ivan Pavlovs forskning i början av 1900-talet. Han gjorde
experiment med hundar, som främst rörde salivbildningen (som är en
reﬂex) i deras munnar när de serverades mat. Av en händelse upptäckte
han att om han ringde i en klocka innan de ﬁck mat, kom hundarna så
småningom att börja utlösa saliv vid ljudet av lockan oavsett om de
ﬁck mat eller ej. Man skulle kunna säga att kroppen lär sig att förvänta
sig något speciﬁkt vid denna signal (i detta fall mat). Det ﬁnns en tjusig
term för denna process – klassisk betingning. Ett exempel är att människor har en benägenhet att betinga en viss maträtts smak och lukt med
illamående, om illamående tidigare har förekommit i samband med att
man ätit denna mat. Varför blev det en liten metallbit i en liten plastlåda? Det förtäljer inte historieböckerna. Det skulle likaväl ha kunnat
bli en knäppa-ﬁngrar-revolution! Fördelen med den utformade klickern
är att signalen tar lika lång tid för alla att skapa, dvs. några hundradelar, och skillnaderna mellan min klicksignal och träningskompisens är i
stort sett obeﬁntlig. Men å andra sidan spelar själva signalen ingen roll,
det är hanteringen av den som är väsentlig.
I samma tidsperiod som Pavlov gjorde sin upptäckt om klassisk betingning fann den amerikanska psykologen B.F. Skinner att inlärning
sker som följd av ett samspel mellan individ och miljö. Detta blev
grunden till operant betingning. Till skillnad från klassisk betingning
som handlar om reﬂexer beskriver den operanta betingningen all inlärning som inte rör reﬂexer. Man kan även säga att den operanta inlärningen är viljestyrd eller målinriktad. För att klargöra skillnaden lite
tydligare kan man hänvisa till att när det rör sig om en reﬂex kommer den alltid att utföras oavsett om konsekvensen är straff eller belöning, medans de operanta beteendena alltid styrs av konsekvenserna! Att straffa ett beteende som man vill ha mer av, kommer att öka
sannolikheten för att beteendet sker mer sällan istället för oftare.
Tack vare Skinners upptäckt utformades ett sätt att analysera det beteendet som man vill ändra. När man gör en beteendeanalys håller man sig
endast till de observerbara förhållandena. Med andra ord tittar man inte
på varför en hund gör ett visst beteende utan man beskriver bara förhållandet mellan handlingar och omgivningarna. De tre frågorna som man
ska ställa sig för att kunna analysera ett beteende är: vilket stimuli (retning) är närvarande innan beteendet, vad är den konkreta handlingen
och vilken effekt har handlingen på omgivningen? För att klargöra bilden av hur denna teori fungerar i praktiken kommer här några exempel:
Analys 1
Schäfern Rex vill inte släppa tennisbollen på träning. Instruktören
kommer och ber hundägaren skynda sig med att få hunden att släppa. Hundägaren nyper hunden hårt i örat och hunden släpper bollen.
Situationen: Hunden håller fast bollen, instruktören tjatar på hundföraren.
Beteende: Hundägaren nyper hunden i örat.
Konsekvens: Hunden släpper bollen (+instruktören ler förnöjt)
Hypotes: Hundägarens nyp-beteende kommer sannolikt att bli mer
sannolikt då instruktören slutar tjata (vilket oftast anses vara ett obehag för oss människor).

Analys 2
Hunden ser på andra hundar under träningen på klubben. Hundägaren
lockar på hunden genom att visa en godbit. Hunden ser på ägaren och
får godbiten. Vi tittar på de två beteenden som hunden gör och även på
hundägarens beteende.

Hunden, beteende 1
Situationen: Träning på klubben bland andra hundar.
Beteende: Hunden tittar på andra hundar.
Konsekvens: Hundägaren lockar med godis.
Hypotes: Sannolikheten att hunden kommer att fortsätta titta på andra
hundar under träning på klubben är stor då godis kommer att erbjudas vid detta beteende.
Hunden, beteende 2
Situationen: Hundägaren lockar med godbit.
Beteende: Hunden tittar på hundägare.
Konsekvens: Hunden får godbit.
Hypotes: Sannolikheten att hunden kommer att titta på hundägaren när
denne lockar med godbit är ökar då detta belönas med godis.
Hundägaren
Situationen: Hunden tittar på andra hundar under träning på klubben.
Beteende: Lockar med godbit.
Konsekvens: Hunden tittar på hundägaren.
Hypotes: Oddsen för att hundägaren kommer att fortsätta att locka med
godbitar så fort hunden tittar på andra hundar är stora då resultatet är
att hunden tittar på hundägaren.
Det sista exemplet är ganska typiskt för våra beteenden, oss och våra
hundars. Många beteenden som vi anser vara problem och svåra att
få bukt med lider av denna problematik. Vi lurar oss själva med vilket beteende vi verkligen förstärker (dvs. öka sannolikheten för att ett
beteende kommer att utföras igen). Det är inte bara hundens beteende
som styrs av konsekvenser och vi gillar att få resultat. Även om det
bara är tillfälligt! Därför bygger klickerträning på hundens egna initiativ och använder sig av så lite hjälp som möjligt för att få fram nya
beteenden. Det viktigaste sättet att ändra ett beteende handlar som sagt
om konsekvenser, nämligen fyra stycken. Mer om det nästa gång . . .
Kommande artiklar: De 4 konsekvenserna, Inlärningstekniker, TKFF
och Belöningsplaceringar.

Hej alla glada pinscherägare i Närketrakten!
Lördagen 13 juni klockan 13.00 kommer det att
anordnas en träff ute på kapplöpningsbanan i
Bista i Örebro.
Våra pinschrar får en chans att springa ett lopp
(eller ﬂera om man vill) ensam eller tillsammans
med någon kompis.
Det kostar 50 kronor per lopp. Enklare servering
ﬁnns på platsen.
Mer info kommer när jag ser hur många vi blir.
Det är helt ok att ta med en annan ras än pinscher
också.
Anmälan till Emma, algoth77@hotmail.com innan
30 maj.

LÄSARBILDER:
Snöigt, vårigt och lerigt
SKICKA GÄRNA IN DINA FAVORITBILDER TILL PINSCHERFNATT PÅ
PINSCHERFNATT@HOTMAIL.COM
Fr vänster till höger, uppifrån och ned:
Oskar Svensson, Claes Hedberg & Claes Hedberg

Att jobba med hundar
Hunddagis

Att jobba med hundar ökar i popularitet, men hur är det
egentligen? Vi har frågat några pinscherägare som jobbar
med hundar på olika sätt.

Hundinstruktör
Namn: Kim Kullenberg
Bor i: Stockholm
Pinscher: Deema

Vad gör en hundinstruktör?
En hundinstruktör jobbar med både
kursverksamhet och enskild träning.
Man håller i allt från valpkurser till
bruks och tävlingslydnad. Nu för tiden
ﬁnns det kurser inom de ﬂesta kategorier men de ﬂesta instruktörer försöker nog hitta sin egen genre och försöker hålla sig till den. Annars blir man lätt utbränd och
splittrad om man är för ”bred”. Privat träning blir mer och mer
populärt och då jobbar man med det som kunden vill fokusera på.
Lite mer skräddarsydd träning. Det kan vara att ﬁnjustera vissa
moment i lydnaden eller bara jobba med kontakt. Det kunden vill
ha, det får dom. En sak jag lärt mig är att det handlar till ca 95%
om hundägaren och 5% hunden.

Namn: Madeleine ???
Bor i: Stockholm
Pinscher: Dimma
Vad gör man på ett hunddagis?
Ungefär detsamma som om man bara har 1 hund: daglig skötsel,
matning, promenader, skojlek och viss träning som vi på dagiset
har nytta utav - alltså inget mer avancerat.
Vad krävs det för utbildning?
Egentligen krävs det ingen utbildning, dock är det ett stort plus om
du har gått någon djurvårdsutbildning. Viktigaste av allt är ändå
att du har hundvana samt gillar djur och har en drös av tålamod.
På ett dagis ﬁnns det oftast en stor blandning av raser, åldrar och
egenskaper. Alla hundar passar inte med alla och vissa kräver
lite mer än vad andra gör. Där är det viktigt att man ser vad som
passar bäst just den gruppen av hundar som du går med idag.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
Oj det varierar. Men just nu har jag mycket privatträningar med
så kallade problemhundar. Det är allt från aggression till separationsproblem. Det är mycket helg och kvällstid. Men en vanlig
dag brukar börja med en skön sovmorgon till cirka 10.00, mina
arbetstider börjar när andra ”vanliga” arbetare slutar, det är ju då
jag har möjlighet att träffa dom. På våren, sommaren och hösten
är det mycket kurser som brukar börja runt 18.00 och framåt. Då
används dagarna till planering och marknadsföring.

Hur ser dina arbetsdagar ut?
Klockan 7-9 är det lämning av hundar, hundarna tas emot en och
en, och släpps in i de rum som de bor i. Mellan 09.30-12 är man
ute. Vissa går på promenad och en del lite mindre brukar vara
i en rastgård. Jag och Dimma är alltid ute och går med större
hundar, vi tycker om att röra på oss. Dimma som oftast tycker
hon är stor och stark är plötsligt inte så tuff längre! Mellan 12
och 13.30 är man inne då både vi och hundarna, upp till cirka
40 stycken, passar på att vila lite samt äta lunch. På dagiset där
jag jobbar så ﬁnns det 4 stora rum, de bor alltså INTE i burar. I
varje rum ﬁnns den blandning som vi tycker passar bäst, hundarna får snabbt rutiner och har sina ”egna” korgar samt bäddar. Vid matdags äter de en och en i samma turordning (viktigt
med rutiner så vi slipper bråk) varje dag. Vissa mer glupska
än andra, vissa behöver lite mer mat än andra som verkar bli
mer än välfödda hemma. Efter en paus så är det ut igen som
gäller mellan 13.30 och 15. Det blir mycket promenerande och
det är inte alltid lika kul i alla väder.De 3 sista timmarna som
är kvar innan dagiset stänger kl 18 så är det 1 personal kvar
som städar, tvättar och släpper hem en trött hund till sin matte/
husse när denna kommer.

Är det svårt att få jobb inom din bransch?
Det beror på vilken målgrupp man riktar sig mot. Den målgrupp
som det är störst chans att lyckas med är helt klart den ”vanliga” hundägaren som kanske precis fått hem en valp, förstagångsägaren. Det är dom man ska försöka fånga så snabbt som
möjligt. Då brukar det fortsätta med ett trevligt samarbete.

Är det svårt att få jobb inom din bransch?
Ja det är faktiskt ganska så svårt. Det verkar ha blivit mer och mer
populärt. Man får en härlig stimulans att jobba med så mycket
hundar. Vi känner i många fall hundarna bättre än vad deras ägare
tyvärr gör. På sommaren ökar nog efterfrågan på jobb då man får
vara ute massor röra på sig samt få betalt!

Något du vill hälsa till de som är intresserade av att jobba inom
hunderiet?
Tveka inte om du verkligen vill jobba med hundar. Men var beredd
på att det krävs en hel del tid och jobb och en och annan kontakt för
att lyckas. Men jag ångrar inte en sekund att jag valde det här yrket.
Jag har märkt att ett brinnande intresse och engagemang kan ta
en långt.

Något du vill hälsa till de som är intresserade av att jobba inom
hunderiet?
För många som är intresserade av detta jobb kanske de ﬂesta
oftast har egen hund, på många hunddagis kan det vara svårt
att ta med sin egen då det ﬂesta dagis idag har fullt och ofta
kö. Varje dagis är skyldig att föja det maxantal hundar som
hälsonämnden har godkänt.

Vad krävs det för utbildning?
En hundinstruktörsutbildning hos nån brukshundsklubb eller fristående utbildningsanordnare. Den ska omfatta minst 180 timmar
och ska sträcka sig över minst 6 månader (källa immi.nu)

Djursjukvårdare
Namn: Marie Johannesson
Bor i: Karlstad
Pinscher: Åke

Vad gör man som djursjukvårdare?
Man jobbar som sjuksköterska fast för djur. Arbetet kan vara
mycket varierande. Man jobbar vanligtvis på ett djursjukhus eller
en klinik med en eller ﬂera veterinärer. Det kan vara med såväl
hund och katt som gnagare och reptiler eller hästar. Man kan även
jobba med försöksdjur som djursjukvårdare. På djursjukhuset
där jag jobbar kan man bland annat jobba i reception, på operation, röntgen, på vårdavdelningen för inneliggande djur eller med
rehabilitering.

Vad krävs det för utbildning?
Hittills har det inte funnits något direkt krav på utbildning. Önskvärt har varit den tidigare 2-åriga djursjukvårdarprogrammet
men man har även kunnat gå andra vägar. Nu kommer kraven att
skärpas då yrket från och med 2010 kommer att bli legitimerat
och i framtiden kommer det att vara det numera 3-åriga djursjuksköterskeprogrammet som krävs.
Hur ser dina arbetsdagar ut?
Jag jobbar vanligtvis på operation 8-17 men det ingår även kvällsoch helgpass samt nattjour ibland.
Är det svårt att få jobb inom din bransch?
Det ﬁnns alltid ett behov inom området och jag tror att det är
relativt lätt att få jobb, men som sagt det kommer att bli hårdare
krav gällande utbildning och det svåraste är nog att komma in
på utbildningen.

fortsättning...

Djuraffär
Namn: Elina Bohman
Bor i: Älvsbyn
Pinscher: Troja & Nick
Vad gör man i en djuraffär?
Eftersom jag äger och driver butiken ensam har jag lite ﬂer arbetsuppgifter än vad man normalt har som anställd på en djuraffär.
Men som anställd expedierar man kunder, ser till att allt hänger/
står snyggt på sin plats i butiken, rengör akvarier, beställer och
packar upp varor osv. Och det roligaste av allt, man pratar hund
i stort sett hela dagarna!
Vad krävs det för utbildning?
Att stå i en Djuraffär kräver väl i sig inte någon direkt utbildning,
utan där är det nog mer hur man är som person som spelar in.
Man ska kunna bemöta alla sorters människor på ett bra sätt och
man ska hela tiden ha viljan att lära sig mer om det man säljer för
att kunna ge kunden den bästa möjliga service. Sen om man ska,
som jag, öppna en egen butik kan det vara bra att gå någon form
av Starta eget-utbildning.
Hur ser dina arbetsdagar ut?
Jag och hundarna kommer till jobbet runt 9.30 jag går runt och
kollar så att allt är på sin plats och att ﬁskarna lever och mår bra.
10.00 öppnar jag butiken, på förmiddagarna är det oftast väldigt
lugnt så jag brukar då passa på att göra saker som att rengöra
akvarier, packa upp varor, pappersarbete och så vidare. 13.0014.00 har jag lunch så då blir det promenad med hundarna och
eftermiddagarna brukar oftast gå till att hjälpa kunder. Självklart
hinner jag även lägga in ett och annat träningspass med hundarna mellan kunderna! Kl 18.00 stänger jag och då ska kassan
räknas och golvet städas och eventuellt lägga någon varuorder.
Är det svårt att få jobb inom din bransch?
Det vet jag faktiskt inte, jag själv gled in på ett bananskal när
jag gjorde praktik på djuraffären som fanns här före min och när
praktiken slutade blev jag anställd där tills den butiken lades
ner och jag öppnade eget.
Något du vill hälsa till de som är intresserade av att jobba inom
hunderiet?
Att man aldrig ska ge upp sin dröm, är det något man verkligen
brinner för ﬁnns ingen anledning att inte göra sitt bästa för att
förverkliga den. Friskt vågat hälften vunnet.
(fortsättning från föregående sida, Djursjukvårdare)
Något du vill hälsa till de som
är intresserade av att jobba
inom hunderiet?
Vill man jobba som djursjukvårdare så gäller det att ligga
i och plugga för att komma in
på djursjuksköterskeprogrammet. Man ska givetvis ha ett
brinnande intresse för djur
men tänka på att det även
innebär att arbeta med människor och att bemöta djurägare i olika situationer.
Även om det är mest bara roligt att få jobba med djur så är det
samtidigt sjukvård man jobbar med och allt allvar som det innebär.
För mig är det drömjobbet, fantastisk givande och roligt samtidigt
som man får jobba med djur som ju är det bästa som ﬁnns.
Stort tack till alla som ställde upp helhjärtat på dessa intervjuer!

Hundpsykolog
Namn: Charlotte Swanstein
Bor i: Helsingborg
Pinscher: Lexi
Vad gör en hundpsykolog?
En hundpsykolog är utbildad inom
etologi (läran om hundars/djurs
beteende), inlärningspsykologi,
stresshantering med ﬂer delar. Vi
arbetar för att hjälpa matte/husse
att lösa upp problem och eller att undvika dem, plus allmän inlärning.
Vad krävs det för utbildning?
För att kunna utbilda sig krävs att man är tjugo år, en utbildningsplats och att man har råd, att betala. Men vad som egentligen krävs
enligt mig är att man har erfarenhet av människor, insikt om sig
själv och erfarenhet av ﬂera olika hundindivider och gärna olika
raser. Och det gör att man bör vara en bra bit äldre än tjugo år.
Hur ser dina arbetsdagar ut?
Mina arbetsdagar ser idag ut som så, att jag har startat upp och
driver en hundinriktning inom en kommunal gymnasieskola. Så
jag har tre årsklasser med elever och deras hundar, fyra dagar i
veckan. Jag har byggt upp hela kursen och skolan- fullt upp alltså.
Men innan jag gav mig in i detta projekt har jag skrivit ﬂertalet
böcker, varit föreläsare hos både hundklubbar och andra intresseklubbar. Jag har skapat ”Välkommen valp” som delats ut till
alla hundköpare av renrasiga hundar via SKK under sex års tid.
Jag har talat i radio P4 och gör så ännu, sedan sju år tillbaks om
hundar och svarar på hundfrågor, i direktsändning. Och så har
jag haft glädjen att ﬁgurera i hundprogram i teve.
Några enstaka av oss hundpsykologer skriver böcker och eller
översätter och säljer böcker. Några har hundaffär ihop med kursverksamhet. Kollegor till mig är de som startat upp SoS-verksamheten (Signal- och servicehund). Men totalt av alla utbildade är vi få
som kommit så här långt. Och tilläggas skall att de ﬂesta hundpsykologer har ett annat yrke/jobb för att försörja sig.
Är det svårt att få jobb inom din bransch?
Få jobb får man inte, man skapar jobb. Jag skapade ett projekt på
Regiondjursjukhuset i Helsingborg. Där jag under ett års tid gick
vid sidan av veterinärer för att hjälpa med den mentala biten, för
matte husse. Det ﬁnns väldigt mycket att göra för dem och hunden då de söker hjälp hos en veterinär. Han/hon är ju medicinsk
expert och vi beteendeexperter med stor kunskap kring stress
och inlärning. Det var oerhört givande, för alla parter, men tog
slut efter projekttiden dels på grund av att det verkar svårt att få
människor att inse att man måste betala för råd. En märklighet
i sig, då både revisorer, psykologer och jurister för att nämna
några, har funnits på detta sätt (rådgivande) i decennier. Men
jag startade upp något som en dag kanske ﬁnns ihop, precis som
psykologer ﬁnns på alla sjukhus, för människor. Kropp och själ
hänger ju nämligen ihop, även hos en hund.
Något du vill hälsa till de som är intresserade av att jobba inom
hunderiet?
Tänk mer än en gång, har du råd att betala utbildningen. Har du
råd att inte få en inkomst från den. Har DU vad som krävs för att
påverka, både matte husse och människor generellt. Känner du dig
själv väl och tål kritik, då kanske du kan samverka med hundar för
att nå ut med kunskap, om dem.
Att vilja utbilda sig för egen del, är givande för gemenskapen med
hunden men även frustrerande, då man lär sig läsa sin omgivning
på ett helt nytt sätt. Och det gör att man känner för att förändra, så att andra ”ser” det man nu själv ser. Tålamod, tålamod, tålamod, tålamod och en egen stark ekonomi.
Kramar från Charlotte, som utbildade sig av nyﬁkenhet på hunden
som art. Och som av en slump i livet blev tvungen att söka försörja
mig på detta mitt yrke. Tro inte det är lätt men ack så givande.
Kom gärna med förslag på vad du vill läsa i Pinscherfnatt!

En mediasmart Pinscher
Ibland funderar jag över hur ”mediasmart” min hund är. Förstår
han vad som utspelar sig på tv, till exempel? Han som häromdagen försökte stirra ner sin egen spegelbild, ser det ut som hundar
det där som rör sig på rutan? För han tittar bara när det är Cesar
Millan på tv. Hundar är det enda han bryr sig om. Ja, utom när telefonen ringer. Ibland blir han alldeles till sig när han hör rösten jag
pratar med. Väldigt sympatiskt tycker jag!

LÄSARBILDER

Men mest verkar han reagera när jag sitter vid datorn och läser
bloggar och någon har lagt in en ﬁlm. Det är precis som om han
kan höra när det är pinschrar som låter! Tidigare idag var jag
nne på Emmas blogg och tittade på ﬁlmen från agilitykursen i
Finnbo och ta mig tusan om inte Sniffen blev helt till sig. Från
att ha legat väl inbäddad med huvudet ordentligt inﬂuffat i täcke
och sovit hörde han ett ljud som ﬁck honom att snabbt kravla sig
ur. Ett pinscherpip. Ja, jag tror faktiskt det var sin egen röst han
hörde i ﬁlmen. Oj vad han tyckte det lät vackert! Eller ynkligt,
kanske. När Hiljas skall hördes for han runt i lägenheten och
letade efter den lilla. En stund senare tittade vi på en ﬁlmsnutt
med en shar pei som knappt sa nåt, men ändå var han fascinerad
av rörelserna på skärmen.
Sniffen blev ﬁlmad för ett bra tag sen när han skulle visa hur
man leker med diverse aktiveringsleksaker. Filmerna har legat
orörda på datorn länge men nu var det deadline och dags för
mig att ta tag i det hela. Jag ﬁck titta igenom materialet och i
en av ﬁlmerna sitter jag och laddar vår Dog Twister med godis.
Sniffen har kommenderats att vänta men måste ändå sticka sin
nos helt nära. Det skramlar lite när jag häller upp godiset och
skjuter omkring locken. När jag är klar hörs min ﬁlmröst igen:
- Varsågod!

I verkligheten sitter jag och Sniffen i soffan, jag med näsan i datorn
och Sniffen glor dumt på mig, ända tills han hör mitt ”varsågod”.
Då formligen ﬂyger han fram till Dog Twistern och börjar krafsa!
Jösses vilken smart kille, jublade jag och var förstås tvungen
att belöna honom genom att fylla på den med godis på riktigt.
Men är det inte fascinerande att han reagerade så starkt på
ljudet att han trodde det hänt på riktigt? Trots att han såg att
jag satt i soffan, långt från leksaken? Eller såg han in i skärmen
och trodde det var på riktigt? Inte vet jag. Hmm, då när det
hände tyckte jag han var så utomordentligt smart, nu är jag
inte lika säker på om det verkligen var ett tecken på överlägsen
intelligens. Men roligt var det!

Text & foto: Suvi Andersson

Uppifrån och ned: Oskar Svensson,
Stina Willforss, Emily Salomon och
Jessica Dahlqvist

I ﬁlmen är Sniffen knappt beredd och jag, mitt nöt, väntade inte
ens på ögonkontakt innan han ﬁck tillåtelse att ta sig an leksaken.

Undvik sommarfarorna - veterinär Jenni tipsar
Snart är sommaren här och då trivs våra värmeälskande pinschrar! Tyvärr bidrar värmen också till
att en del mindre trevliga kryp vaknar till liv och
det ﬁnns även andra faror som vi hundägare måste
vara uppmärksamma på.
Pinscherägaren tillika veterinären Jenni Lennse ger
här sina bästa sommartips till alla pinscherägare!

Fästingar

Den vanliga fästingen är ett kvalster som trivs i fuktigt gräs.
För det mesta orsakar de nästan inga besvär alls men är oturen
framme bär fästingen på en sjukdom som den kan smitta hunden
med. Både anaplasma och borrelia kan behandlas med en viss typ
av antibiotika.
Anaplasma
Granoulocytär anaplasmos har en inkubationstid på en till två
veckor och ger ospeciﬁka symptom som feber, slöhet och matvägran. Man kan också se tecken på smärta. Hunden kan vara
stel i lederna och halta. Många svenska hundar har antikroppar
mot anaplasma vilket visar att de varit utsatta för smittan men
långt ifrån alla utvecklar sjukdom.
Borrelia
De allra ﬂesta hundar som smittas med Borrelia får inga symptom
alls. Hos de som ändå utvecklar symptom ser man feber, ovilja
att äta, slöhet, förstorade lymfknutor och hälta som vandrar
mellan olika ben.
Ju längre fästingen sitter på hunden desto större är risken för överföring av smittämne. Det är därför viktigt att ta bort den så fort
som möjligt. Det ﬁnns en mängd olika preparat för fästingprofylax. Effekten av olika produkter verkar variera med olika hundar.
På vissa hundar fungerar ett örthalsband alldeles utmärkt medan
de är verkningslösa på andra hundar. Generellt kan sägas att de
produkter som säljs på Apoteket oftast är de som är mest effektiva.

Huggormsbett

Huggormen är vår enda giftiga ormart i Sverige och den vaknar ur
sin vintersömn på våren. Den ligger gärna och solar i stenrösen.
Eftersom hundar gärna undersöker saker och ting med luktsinnet är bett i ansiktet vanligast. Ett huggormsbett kan, beroende
på hur mycket gift hunden fått i sig, ge allt från inga symptom
alls till att i värsta fall ha dödlig utgång. I otillgängliga områden
som skärgård och i fjällvärlden vill hundägaren gärna ha med sig
kortisontabletter att ge till hunden ifall den skulle bli ormbiten
men det ﬁnns inga vetenskapliga bevis för att kortison varken
gör till eller från för hundens chanser att klara sig. Oavsett om
kortison getts eller inte måste hunden komma under veterinärvård så snabbt som möjligt. Ju tidigare behandling sätts in desto
större är hundens chanser. För att minska spridningen av giftet i
kroppen är det viktigt att hunden hålls så stilla som möjligt och
att man inte manipulerar bettstället på något sätt.
Hos veterinären tas blodprov och hunden behandlas symptomatiskt. Oftast räcker det bra med dropp och smärtstillande, ibland
kan det behövas en blodgiva. Om man misstänker att hunden fått
i sig en större mängd gift kan ett motgift ges. Motgiftet är dyrt men
det får ses i förhållande till att hunden kanske inte behöver vara
inskriven för intensivvård lika länge. Antibiotika behövs oftast
inte och ges endast om hunden får en infektion. Man rekommenderar ett återbesök för att kontrollera blodbild, lever- och njurvärden. Dödligheten efter huggormsbett uppges hos hund vara
3,5% och ﬂest dödsfall inträffar efter bett i ben, tunga eller hals.

Getingstick

Getingstick gör väldigt ont och hunden kan bli slö i några timmar
efter sticket men så länge hunden inte är överkänslig, har fått
många stick eller blivit stucken i munnen är det oftast ingen fara.
Kortison, kallt vatten eller ättika som baddas på stickstället kan
lindra svedan och värken.

Paddor

Paddor hoppar, grodor kryper, båda är oemotståndliga för en nyﬁken hund. En svald groda gör ingen hund ledsen. En svald padda
däremot är något hunden sent ska glömma. Paddor utsöndrar ett
gift i självförsvar. Giftet gör att hunden börjar dregla mycket. Det
svider och bränner i munnen och hunden kan bli som bedövad.
Har den svalt giftet blir den illamående och får kräkningar. Oftast
blir det inte värre än så men i värsta fall kan hunden få hjärtpåverkan och kramper och dödsfall har inträffat hos små hundar.
Man bör därför inte låta hundar jaga paddor men har den tagit
en i munnen kan man försöka skölja eller torka ur hundens mun,
med nosen riktad neråt så att hunden inte får en kallsup!

Blågröna alger

Blågröna alger kan bildas i stora mängder vid varmt väder, framförallt i Östersjön men även i sjöar. Hundar är känsligare än människor och kan bli förgiftade genom att dricka vatten, genom bad
eller efter att ha slickat i sig alger de fått i pälsen. Symptom kan
uppkomma alltifrån 20 minuter till två dygn efter att hunden fått
i sig algerna och består av kräkningar, fradga, diarré, vinglighet,
kramper och andningsförlamning. Hunden kan även drabbas av
lever- och njurskador. Låt inte hunden bada eller dricka vatten
vid algblomning och om den badat så låt den inte slicka på pälsen
och duscha den noga. På smhi.se kan man hålla koll på algläget.

Värmeslag

Tyvärr verkar folk aldrig lära sig så det tål att upprepas: LÄMNA
ALDRIG HUNDEN I BILEN NÄR SOLEN ÄR FRAMME!

Bilen blir snabbt het som en bakugn och det hjälper inte att veva
ner rutorna lite grann. Hundar svettas inte utan reglerar värmen
genom att ﬂåsa. Även motion i hög värme kan ge värmeslag. En
hund som drabbats hässjar våldsamt, den kan vara orolig, kräkas
och kan få andningssvårigheter och kramper. Duscha hunden kallt
om den drabbas och kontakta veterinär.

Flytväst

Även om de ﬂesta hundar är utmärkta simmare är ﬂytväst i
båten ett måste. Alla hundar har inte båtvett. Dessutom syns
hunden bättre i vattnet och det är lättare att lyfta upp den
ur vattnet om den har ﬂytväst på sig.

Jennis egna pinscher Loke har båtvett.

Som alltid gäller att vid tveksamma fall,
om hunden är allmänpåverkad eller om
du är orolig – kontakta en veterinär. Det
kostar ingenting att ringa.
Bakgrundsfoto: Linda Hansen

Hundaktivitet: Lure Coursing
Med start i detta nummer av Pinscherfnatt kommer vi
att berätta mer om en hundaktivitet i varje nummer.
Vissa av aktiviterna kan man tävla i, men huvudsyftet
med artikelserien är att inspirera pinscherägare till nya
aktiviteter samt förklara vad varje aktivitet går ut på.
Lure Coursing är vinthundarnas egna specialaktivitet, det
är simulerad harjakt. Vinthundar, samt några raser ur rasgrupp 5, kan tävla inom Lure Coursing och bli ofﬁciell champion i LC som Lure Coursing ofta förkortas till.
Enkelt förklarat kan man säga att LC består av en bana
som förläggs på en äng eller åker. På denna sätter man ut
ett varierat antal trissor i marken. Mellan trissorna lägger
man ut en tunn lina. I ena ändan av linan ﬁnns en vinda och
den andra en söndertrasad plastkasse.
Vindan styrs av en knapp och man kan därigenom styra hur
fort linan ska dras in. Tanken är att påsen, som simulerar en
hare, ska inte åka för fort eller för långsamt.
Hundarna ska ej ha halsband, sele, koppel eller liknande på
sig för att minska skaderisken om de skulle fastna i något.
De måste däremot ha munkorg på sig, det är ett krav från
myndigheterna och arrangören för att få släppa hunden
lös i dessa sammanhang. Munkorgen har också skyddat
hundar vid de tillfällen de har snubblat eller liknande.

Som en kanonkula...

LC är en snabb sport, och den ställer krav på hundägaren
att se till att hunden är vältränad, välmående och väluppvärmd. Vid starten så går hunden från stillastående till full
fart på nolltid. Vid träning släpper man hundarna en och
en, men vid tävlingslopp så är det två hundar som lottas
mot varandra och som springer ihop.
Munkorg sätts på, hunden förs fram till startplatsen. Koppel & halsband kopplas bort,
samtidigt som man har ett stadigt tag i hunden. Först ges kommandot ”Håll i hundarna”,
trasan åker iväg och själva startkommandot
”Tallaho” ropas varpå du släpper hunden.
Förhoppningsvis så rusar din hund efter
”haren” i form av plastpåsen och jagar den
kors och tvärs över fältet. I slutet av banan
så är det viktigt att man som ägare möter
upp hunden och kopplar upp den.

LC arrangeras av Svenska Vinthundsklubbens lokalområden, de har ofta egna LC-sektioner. Hur aktiva de är varierar, själva har vi turen att tillhöra LC Västra som är en
aktiv sektion. De arrangerar träningar lite här och var i
Sverige, och det är ett stort geograﬁskt område. Som icke
vinthundsägare så är man inte direkt prioriterad, men LC
är en väldigt familjär aktivitet. Det är inte ovanligt att
man ser hela barnfamiljer på plats, sittandes på ﬁltar eller
campingstolar. Stämningen är väldigt lättsam. Pinscher
får träna hos de ﬂesta LC-sektioner i Sverige, men vi får
inte tävla ofﬁciellt. Själv har jag och mina hundar hållt på
med LC i snart 2 års tid, och detta är något som de fullkomligt älskar.

Ökar jaktlusten?

Jag, liksom många andra inom LC-svängen, har erfarenheten att hundarna får utlopp för sin jaktlust under kontrollerade former. Med andra ord märker man ingen ökad jaktlust
under till exempel vanliga skogspromenader.

Vad kostar det och var ﬁnns munkorg?

Där vi tränar kostar det 20 kronor per hund, och för den
summan får man 1-2 lopp. Om inte hunden springer hela
banan så behöver man inte betala. Man kan träna några
få gånger utan att vara medlem, sen vill de att man blir
medlem i Svenska Vinthundsklubben vilket kostar 200
kronor om året.
Munkorg får man låna på plats, men om man fastnar för
lure coursing som aktivitet så är det nog bra att införskaffa
en egen munkorg som hunden är van vid. De kostar runt
170 kronor. Ibland kan hundar vara lite besvärade av
munkorgen, men ofta släpper det när de ser påsen åka
iväg. Öva gärna på att låta hunden ha munkorg, men gör
det inte till nån stor affär att ha munkorg så att hunden
inte vill ha det.
Mer information ﬁnns hos SvVK/LC.

Sen följer det roliga arbetet

Man ska sen dra ut linan igen för hand, så
det är bara att ta den kopplade hunden i
ena handen och linan i den andra, så går
man runt och lägger ut linan igen. Då får
hunden också en chans till att varva ner lite,
det är inte ovanligt att hunden bajsar under
detta moment... Viktigt är att linan läggs
ut på exakt samma sätt, för annars ökar
skaderisken genom att den som styr vindan inte vet att du har lagt linan fel. Säkerhet är nämligen A och O när det gäller lure
coursing, och inget man tummar på. Det
ﬁnns en skaderisk, och det är därför viktigt
att lyssna på funktionärerna. Man är också
tvungen att skriva på en blankett om ansvar
vid första träningstillfället.

I kommande nummer: Viltspår, Agility, Lydnad, Utställning, Freestyle, Bruks, Räddningshund, Service- och signalhund, Flyball osv...

Fysträna din hund

De senaste åren har ordet friskvård blivit mer populärt. Vi
hundägare vill att vår bästa vän ska må bra och vara pigg och
frisk långt upp i åren. Långa promenader i varierande terräng
är det bästa för både hund och husse och matte. Men det skadar inte att träna musklerna lite extra och det kan man enkelt
göra på hemmaplan.

De övningar som jag kommer att skriva om har jag fått från en
diplomerad hundfysioterapeut som träning då min hund hade
en muskelskada som vi skulle bygga upp. Men dessa övningar
är lika bra i förebyggande syfte som i uppbyggande. Dessutom
är det en trevlig stund med sin hund, det stärker samarbetet och kontakten.

Övning 1: Gymbollen
Det man ska tänka på i denna övning är att ta det i hundens takt.
Vissa hundar tycker att det är störtkul, medan andra tycker att
det är lite läskigt. Hunden ska kunna lita på att du håller bollen
stadigt. Övningen tränar hundens rygg- och bukmuskler, samtidigt som man tränar balans och kroppskontroll. Jag har en gymboll som är 65 cm i diameter, det är lagom för en pinscher. Ha den
ganska hårt uppblåst till en början, då är det stadigare för hunden.
Efterhand när hunden blir säkrare kan man öka svårighetsgraden genom att släppa ut lite luft.

Man kan göra många saker med en gymboll. En kul grej är så kallade
puppy push-ups. Hunden ska lägga sig ner på bollen för att genast
sätta sig upp igen. Har man lite fantasi och sunt förnuft kan man
göra i princip vad som helst på en gymboll! Lycka till!

Börja med att locka upp hunden på bollen med en godis. Ställer
den bara frambenen på bollen så räcker det i början. Tänk på
att träningen ska vara skoj och att hunden ska känna sig trygg.
Vissa hundar hoppar glatt upp på bollen redan första gången.
Locka hunden med en godis så att den sträcker sig framåt och
sedan tillbaka igen. Den ska behålla positionen, röra sig utan
att ställa sig upp (ifall den sitter på bollen). Börja med korta
sträckor och utöka efterhand. Sedan lockar du den åt båda
sidor. Lite i början med sedan successivt längre och längre. Jag
brukar ha tre punkter jag vill att Harry ska sätta nosen på.
Mitten på revbenen, baktassen och svansroten. Testa även att
locka hunden att sträck upp huvudet så långt det går, samt att
sätta in huvudet mellan frambenen.
Gör varje övning 5 gånger, när hunden blir mer van kan man göra
ﬂer repetitioner. Vill man öka svårighetsgraden kan man be att
hunden ställer sig upp, då får den jobba mer med att hålla balansen.
Om hunden börjar darra i någon kroppsdel, vanligtvis bakbenen så beror det på att den är trött i musklerna. Det här
är jobbigt för hunden i början innan den är van och har arbetat upp de muskler den behöver för dessa övningar. Träna
gärna ﬂer gånger i veckan, ju oftare desto bättre. Vill du nå
bra resultat ska du träna fyra till fem gånger i veckan.

I nästa nummer fortsätter vår serie om fysträning.
Då kommer övning nr 2: xxxx
Text & bild: Emma Björkwall

Fototips med Linda
En bild säger ju mer än 1000 ord.

Men hur ser vi på en bild? Vad vill
bilden förmedla? Förmedlar en bild
samma känsla till alla som betraktar bilden. Ja det är ju några frågor
som man kan fundera över. I denna
lilla artikel tänkte jag ge lite enkla
tips vid fotografering.
Komposition
Komposition handlar om att bygga
ett innehåll med djup och harmo- Här har jag beskärt bilden och valt att ha mera kvar av himlen än vatten.
ni. En bild kan delas upp i 3 bilder
en förgrund mellangrund och bakgrund. Nu vet jag att få till en bra
komposition kan ju vara väldigt
svårt när man fotar hundar i fart
och ﬂäkt men man kan ju alltid beskära till en bild efteråt för att få till
en bättre komposition om det går.
ISO
Iso kan man höja om det är lite dåliga ljusförhållande som till exempel
vid tidigt kvällsljus/skymning eller Och här har jag beskärt så det är mera vatten mindre himmel och horisonten kommer i
mitten.
tidigt morgonljus och vid andra dåliga ljusförhållande men man ska
tänka på att om man höjer ISO så
kan det bli brus i bilden så kvalitén
blir sämre men vissa bilder kan få
en ﬁss charm med brus i bilden.
Vitbalans
Vitbalans är ett sätt att undvika
felaktigt färgstick i en bild. Har
man försökt fota snö så vet man
hur svårt det kan vara oftast blir
snön blå. Det mänskliga ögat
uppfattar en vit yta som vit både
i solljus och i ljuset från en vanlig glödlampa men tyvärr kamera
klarar inte att korrigera på det sättet. På dem ﬂesta nya kamrer kan
man ställa in i vilket ljus man ska
fota i till exempel molnigt dagsljus
lysrör med mera.

Här har jag beskärt bilden så den är kvadratisk.

Ikonerna
Ikonerna symboliserar automatiska inställningar för Full automatik,
Porträtt, Landskap, Närbild (makro), Sport med mera. Det skiljer sig
säkert från kamera till kamera och
märke. Sen ﬁnns det avancerade
inställningarna P, T, A och M. Jag
fotar ofta eller nästan alltid på M,
Detta blev resultatet till sist det är lagom med vatten, horisonten ligger inte riktigt i mitalltså manuellt.
ten av bilden och den underbara kvällshimlen med molnet som jag tycker gör hela bilden.

Fototips med Linda
Manuell eller autofokus?
Jag fotar både och, manuellt när jag fotar makro så jag får
en exaktare fokuspunkt om man försöker fota med autofokus så vill kameran fokusera på det första bästa och ibland när man ska fota till exempel blommor så kan det i
förgrunden i bilden vara gräs och då sätter kameran fokus
på gräset men ställer jag in på manuellt fokus så kan jag
sätta skärpan där jag vill ha den mera exakt.

Skärpedjupet
Begreppet används främst av fotografer när man talar om
hur långt skärpan går framför och bakom fokuspunkten.
Det som styr skärpedjupet är bländaren och objektivets
brännvidd. Ju högre bländartal desto större skärpedjup.
Ju längre brännvidd desto kortare skärpedjup. Vad ska
man då tänka på när det gäller skärpedjup för att lyfta
just din bild?
1. Har du en enkel bakgrund kanske det inte är nödvändigt med ett kort skärpedjup.
2. Är bakgrunden störande det är då som du ska försöka använda ett så kort skärpedjup så att du smetar ut bakgrunden
och gör den mindre störande. Då lyfter du fram motivet.
3. Du kanske vill fokusera blicken på en detalj i bilden. Då är
det också bra att använda ett kort skärpedjup.

Här har jag fotat i manuellt läger och kort skärpedjup jag
har lagt fokus på blåsippan i mitten och i mitten av blåsippan och det man kan se i förgrunden är gräs blåsippor
blad skulle jag ha valt att fota med autofokus så skulle
kameran ha lite problem att sätta fokus/skärpan där jag
vill ha den utan istället satt fokus på grässtråna eller ett
blad i förgrunden eller kanske på ett grässtå i bakgrunden. Här är en bild som jag
har fotat genom att följa
Autofokus använder jag ofta när jag fotar hundar med motivet samtidigt som
fart eller bilder med fart i men man kan säkert använda det rör sig, vilket
manuellt läger också det är något man får prova sig fram gör att bakgrunden
vad som passar en men ska jag fota en serie till exempel blir suddig men
när hunden ska hoppa över ett hinder då kör jag autofo- huvudmotivet
kus och en serie av bilder och har jag tur så fångar jag en skarpt (panoreringsoskärpa). Jag har
eller två bilder i en serie som blir bra.
använt lite längre
slutartid när jag
fotade denna bild.

2 bilder med kort skärpedjup.
Jag fotar ofta med kort skärpedjup speciellt när jag fotar
makro men man ska tänka på
att alla bilder inte blir så bra om
man fotar med kort skärpedjup
till exempel landskapsbilder där
vill man ha stort skärpedjup. Det
som styr skärpedjupet är bländaren och objektivets brännvidd.
Ju högre bländartal desto större
skärpedjup. Ju längre brännvidd
desto kortare skärpedjup.
Rörelseoskärpa
Rörelseoskärpa är något som
kan göra en bild extra intressant,
oskärpan tillför dynamik och rörelse till bilden.

LÄSARBILDER: Red Fever

Fr vänster till höger, uppifrån & ned: Elin Hjerpe, Linda Hansen,
Emma Mårtensson, Joanna Måård, Ulrika Granström & Claes Hedberg

Månadens
uppdrag:
Puss på
munnen

Månadens uppdrag är att få hunden att hoppa rakt upp i luften för
att pussa dig på munnen. Emma
har gjort en liten instruktionsﬁlm
för att du ska få lite tips.
Maila in din bild/ﬁlm till oss hur det
går med månadens uppdrag!
Foto: Frida Engman

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

Hjälp - den lille valpen mår inte bra
Pinscher är en ras som kan drabbas av vaccinationsreaktion cirka
en vecka efter att valpen har fått sin 12-veckorsspruta. Man vet
inte riktigt vad detta beror på, men tyvärr är kunskaperna ute hos
djurklinikerna ofta inte så goda om hur detta ska hanteras. Det
ﬁnns tyvärr enstaka dödsfall inom rasen på grund av trolig felhantering på djurklinik. Sen två år tillbaka så avsätter rasklubben en
del av eventuell vinst till en forskningsfond om just dessa vaccinationsreaktioner och man kan sen ﬂera år tillbaka också läsa utförliga texter på klubbens hemsida om vaccinationsreaktioner.
Dessa tre sidor är inte till för att skrämma upp dig som har pinscher
eller som funderar på att skaffa pinscher, utan är endast till för att
öka kunskaperna kring vaccinationsreaktioner, vad man ska göra
och vad som tyvärr kan ske om rätt behandling inte sätts in.
Vi hade helst sluppit skriva om en sån här tråkig sak, men den bistra
verkligheten gör att vi måste det så länge det inte ﬁnns något sätt
att avgöra om valpen är i farozonen eller ej.
Hälsningar styrelsen

Symptom
I samband med första vaccineringen vid 12 veckors
ålder, efter att valpen har ﬂyttat hem till sina ägare,
kan något som kallas ”vaccinationskomplikation”
uppstå, vilket är en överkänslig reaktion av vaccinet. De typiska reaktionerna visar sig ca 7-10 dagar
efter vaccineringen och är allt ifrån en bula i nacken
efter sticket, till ostadighet, darrningar, kramper,
inkontinens och i värsta fall medvetslöshet. Det är
viktigt att vara medveten om hur man på bästa sätt
bemöter det, så att rätt behandling kan sättas in då
inte alltid alla veterinärer är bekanta med åkomman.
Behandling
Den viktigaste och som det visat sig mest effektiva
behandlingen är kortison, där hundar som genast
satts in på det blivit i allmänhet bra efter 1½ dygn.
Även kramplösande medicin (vanligtvis Stesolid)
kan vara nödvändig men aldrig i stället för kortison
utan de måste få både kortison & kramplösande i
såfall. Kortison måste de ha för att den allergiska
reaktionen ska avta och kramplösande kan vara
nödvändigt för att få stopp på eventuella kramper.
En del hundar har även som tillägg behandlats med
B-vitamin, antibiotika och mediciner mot illamående.
En del av vinsten avsätts varje år
2007 beslöt Pinschersektionens årsmöte att en del
av klubbens eventuella vinst varje år ska avsättas till
ett öronmärkt forskningskonto, just nu bedrivs ingen forskning sponsrad av rasklubben men pengarna
ﬁnns där den dagen någon forskare behöver stöd till
sin forskning.

Stor utveckling på några få år
För några år sedan var vaccinationsreaktioner i princip helt okänt för svenska veterinärer och pinscherägare, men rasklubben började uppmärksamma
problemet och har sedan dess alltid information om
vaccinationsreaktion som länk på sin startsida. Efter
några några uppmärksammade fall år 2005-2006
så kom slutligen en artikel i Svensk Veterinärtidning
där man berättade om problemet. Svenska veterinärer är tvungna att ta del av information som publiceras i den tidningen, men tyvärr hör man fortfarande talas om veterinärer som inte har vetskap om
problemet med vaccinationsreaktion på pinscher.
Kan man förutse vilka hundar som kommer
att drabbas?
Det ﬁnns i dagsläget inget DNA-test eller liknande
för att kunna se om en hund löper risk att drabbas
av vaccinationsreaktion. Vaccinationsreaktioner har
dykt upp hos valpar där man varken har kända fall
i stamtavlan eller har släktskap med andra drabbade hundar.
Vad rekommenderar rasklubben?
För uppfödare rekommenderar vi att man dels
sätter sig in i vad vaccinationsreaktioner är, samt
tar sig tid att tydligt informera valpköpare om vad
vaccinationsreaktion är och vad de ska tänka på.
Men det är viktigt att man som uppfödare också
ﬁnns tillgänglig för sin valpköpare vid den kritiska tidsperioden runt 10 veckors ålder och kan
ta kontakt med berörd veterinär om det behövs.
För veterinärer rekommenderar vi att man tar del av
den information som publicerades i Svensk Veterinärtidning 6/2006 och det som publiceras på Pinschersektionen.se
För valpköpare rekommenderar vi att man först
och främst pratar med sin uppfödare för att få reda
på om det ﬁnns fall av vaccinationsreaktioner i släkten, samt för att få mer info om vaccinationsreaktioner. Vi rekommenderar också att man tar del av all
information som ﬁnns på rasklubbens hemsida. Vill
man arbeta förebyggande så kan man med fördel
kontakta sin veterinär innan vaccineringen och be de
läsa Svensk Veterinärtidning 6/2006, så de är förberedda på vad som mot all förmodan kan inträffa.
Mer information om vaccinationsreaktioner
ﬁnns att läsa i följande dokument:
Svensk Veterinärtidning 6/2006
Finsk Veterinärtidning 5/2005
Finsk studie av Dr Minna Leppänen (på engelska)
Norsk text om vaccinationsreaktioner
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Hjälp - den lille valpen mår inte bra
LäsarberättelseR om vad som hände
Så gick det för Deema

Vi hämtade hem vår lilla Deema när hon var 8 veckor gammal.
Vi hade väntat länge och vi var som barn på julafton samma
morgon när vi skulle hämta hem henne. Åhh så söt hon var! Allt
funkade ﬁnt och när hon fyllt 12 veckor var det dags för vaccination. Vi åkte dit glada i hågen att få det ﬁxat så hon kunde umgås
med andra valpar/hundar. Tänk om vi då vetat vad som komma
skulle! Sköterskan vi hade frågade om vi ville att hon skulle vaccineras mot kennelhosta också. Jaaa, det lät bra så vi körde på
det. Hon ﬁck då vaccination mot kennelhosta, parvo och valpsjuka. Hon var så duktig och ﬁck godis under tiden. Sen åkte vi
hem. Vår uppfödare informerade oss och alla andra valpköpare
att vaccinationskomplikationer förekommer, och då speciellt hos
pinschern. Runt det 10:e dygnet är det viktigt att hålla koll på hur
de mår, temperatur och så vidare.
När det var dygn 9 för Deema så var hon extremt trött, ville inte
äta, leka eller gå ut. Bara sova. Vi var ju såklart lite oroliga och
pratade en del med vår uppfödare. Hon sa att de hade kortison
hemma (som sägs vara det effektivaste att få bort en vaccinationsreaktion) och att vi kunde mötas så vi kunde få några tabletter, om det skulle komma att behövas. Torsdagen gick och då
var hon vinglig och som ”Lill Babs på höga klackar”. På fredagen
verkade hon dock må lite bättre. Hon var inte lika ostadig och
trött. Hon lekte till och med lite med husse. På fredagkvällen,
dygn 10, skulle jag, min syster och 2 kompisar gå ut och festa. Vi
var här hemma och ”värmde” innan.Kim var också hemma, och
skulle så vara med Deema under kvällen. Vi har skoj och gör oss
i iordning då vi helt plötsligt hör ett gällt skrik inifrån vardagsrummet där Deema ligger i soffan. Det var inget ”oj hon drömmer”
skrik, utan det var ett dödsskrik.
Vi rusar in allihopa och hittar henne krampandes i soffan samt
att hon tuggar fradga. Hon har även bajsat och kissat på sig.
Paniken stiger i våra ögon samtidigt som det bara fortsätter. Vi
tar ner henne och lägger henne på en ﬁlt på golvet. Vi håller i
henne för att hon inte ska skada sig. Hennes ben går i 180. Jag
och Kim springer omvartannat in och ut ur vardagsrummet för
att försöka tänka ”klart”. Ehhh, djursjukhus, vart åker vi? Vem
ringer vi? Vad gör vi?! Till saken hör att vi hört både bu och bä
vad gäller Bagarmossen men vi hade bråttom, så vi kunde inte
vela i det läget. Sagt och gjort, vi åkte dit. Jag satt med Deema
i famnen, Kim körde, och en av mina vänner satt i baksätet. Under bilfärden avlöste kramperna varandra. Vår lilla bebis var då
helt borta under anfallen.
Till slut efter vad som kändes som en evighet var vi äntligen
framme. På djursjukhuset var de lite ﬂummiga tyckte jag, det
var som att vi störde i ﬁkarasten. Efter att sköterskan frågat om
vi varit där förut samt dubbelcheckat hur mitt namn stavades (!)
ﬁck vi komma in i ett rum och där ﬁck Deema kramplösande och
lugnande. Vi propsade på att hon skulle få ett kortison som hette
Prednisolon, vilket vi hade hört från uppfödaren att man skulle ge.
Det ﬁck hon efter en stund. Inget hände. Hon ﬁck mer kramplösande och vi väntade. Veterinären kom in och sa att ”det är inte
säkert att hon klarar det här”. Va?? Hon är 13½ vecka! Det är
klart att hon klarar det här. Valpar dör inte.
Så här i efterhand, lätt att vara efterklok, är jag tacksam att
hon sa det till oss. Hade Deema dött då så hade det blivit ännu
mer chockartat, då jag aldrig i min vildaste fantasi trodde att
nåt liknande kunde hända. Efter att cirka 30-40 minuter gått så
kom veterinären in på nytt och sa att de skulle söva henne. Nej
nej nej tänkte vi. Vi hörde uppfödarens ord ringa i öronen, inte
söva, inte söva. Men då hade Deema vid den tidpunkten krampat
kraftigt i 2 timmar, hade 41 graders feber och 200 i puls.

Om de inte ﬁck söva henne så kunde hon istället få hjärnskador.
Ja, så det var som att välja mellan pest eller kolera i det läget. Men
till slut så kände vi att vi måste nånstans lita på utbildade veterinärer. VI vet ju inget alls om sånt här! Ja, så där i en bur med en
massa kanyler och skit ﬁck vi lämna vår lilla valp klockan 22 den
fredagskvällen. Riktigt riktigt tungt var det då. Vi ringde senare
på kvällen och då hade febern gått ner lite.
Vi sov oroligt båda två den natten och hemma var det så tomt.På
lördagen ringde veterinären och sa att hon haft några ﬂer anfall.
De skulle höra av sig på söndagen om hon inte vart sämre. Vilken
skitjobbig väntan! Vi visste inte vad vi väntade på. Skulle hon
ringa och säga att faran var över, eller skulle hon säga att hon inte
klarat sig? Vi ﬁck säga till vänner och familj att de skulle sms:a
innan de ringde oss. Vi hoppade till varje gång telefonen ringde.
Var det veterinären?
På något sätt gick dagarna och prognosen såg väl ”ok” ut. Sen
på tisdagen så ringde de från djursjukhuset och sa att hon nog
skulle pigga på sig bättre hemma!! Vi skulle få hämta hem våran
älskade hund. Vilken lycka, men vilken oro samtidigt. Tisdag och
onsdag hade hon inga kramper, men på torsdagen ﬁck hon ett
mindre anfall. Natten mellan torsdagen och fredagen hade hon
ett ﬂertal små anfall. Då bestämde vi oss för att åka in med henne igen. Vi kunde inte ha henne hemma, vi ﬁck inte en blund i
ögonen och allt gick ut på att passa och vara orolig. Inte att vara
glada för att hon kommit hem. Hon blev inlagd igen och de skulle ha henne kvar över natten. Om hon hade varit krampfri i 24
timmar då så skulle vi få hämta hem henne på lördag förmiddag.
Vi vaknade på lördag morgon och kände oss relativt lugna. De
hade inte ringt från sjukhuset så då hade hon inte haft nåt anfall.
De ringde runt 12 tiden och sa att vi kunde komma och hämta
henne!!! Hon hade varit krampfri och hon tyckte INTE om att
vara kvar där. Hon pep och stressade runt. Jätteglada och lite
oroliga var vi när vi åkte dit, men det kändes lugnare den här
gången. Sen den fredagen har Deema varit krampfri, detta var i
november 2006. Hon har ätit medicin under en lång tid som fasats ut sakta, sakta. Hon har tack och lov inte fått några men. Vi
var även på Strömsholms djursjukhus för att de där skulle ta ett
ryggmärgsprov och magnetröntgen. Det visade ingenting. Hon
hade klarat sig!! Deema är den första pinschern som har överlevt så här kraftiga reaktioner och som dessutom blivit sövd.
Kändes som att vinna på lotto.
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Hjälp - den lille valpen mår inte bra
LäsarberättelseR om vad som hände
Så gick det för Dobbe

Fredag kväll, hela familjen är samlad hemma. Alla i familjen
går och lägger sig, husse sitter vid datorn i andra ändan av
lägenheten när han plötsligt hör konstiga ljud. Han lokaliserar
ljudet till sovrummet och att det är Dobbe som låter konstigt.
Han ﬂämtar väldigt högt.
Matte Helen väcks, och Dobbe lyfts ner på golvet. Hans ben
orkar inte bära honom utan han är som bambi på hal is. Han
faller ihop pladask. Han hyperventilerar och mår dåligt. Husse
som precis suttit och läst på rasklubbens hemsida om vaccinationsreaktioner springer in till datorn och printar ut dokumentet.
Lillhusse väcks abrupt, och det bär iväg i full fart mot den enda
nattöppna djurkliniken i Göteborg. Inte nog med att man själv
ska ta hand om valpen så ska man samtidigt ta hand om ett nyvaket och jätteledset barn som tror att hans hund kommer att dö.
Det bär raka vägen in till ett behandlingsrum, vi försöker berätta för veterinären att vi har med oss papper från rasklubben om
vaccinationsreaktioner. Vi visar upp papprerna, men de är inte
intresserade av att läsa de. De ber oss lägga papprerna på ett
sidobord och där blir de liggande under hela vårt besök. De ger
Dobbe lugnande och vi försöker upprepade gånger be de läsa
papprerna från rasklubben på grund av att rasen har något som
heter vaccinationsreaktion. En dryg timme efter vi kom dit, så får
vi lämna djursjukhuset med hälsningen ”Om vi inte har ringt före
15 i morgon så får ni ringa oss”.
Väl hemma igen så sätter vi oss vid datorn och läser på ännu
mera, vi skriver också av oss lite på nätet om vad som har hänt.
Trots att det är mitt i fredagsnatten så får vi omgående mail från
omtänksamma pinscherägare som prompt säger åt oss att ringa
veterinären och be de läsa igenom dokumentet vi tog med oss
och att proppsa på att de ska ge honom kortison. Vi ringer till
djursjukhuset och får prata med den assistent som var med inne
i behandlingsrummet. Vi frågar om de har läst papprerna och
säger att de måste ge honom kortison, får prata med veterinären som säger att man inte ger kortison hur som helst och att de
är välutbildade. De vägrar med andra ord att ge honom kortison.
Där avslutas samtalet.
Den natten sov vi inte bra, på morgonen har vi fått ännu ﬂer uppmaningar om att kontakta djursjukhuset. Vi ringer och nu blir vi
väl bemötta. Nattpersonalen har gått av sitt skift, och dagveterinären har gått sin rond och då sett att det är en pinscher med
symptom på vaccinationsreaktion. Vi får prata med veterinären
och hon förklarar att hon har gett Dobbe en liten dos av kortison
och helt minskat ner på det lugnande medlet som han har fått
under natten. Hon förklarar att hon har haft en pinscher tidigare
med vaccinationsreaktion så det var därför hon gav kortison. Hon
gav en liten dos för att se om det hjälpte, man ska inte ge kortison
i onödan förklarade hon, men en sån liten dos skadar inte.
Efter drygt 2 timmar ringer de och berättar att vi kan hämta
Dobbe på eftermiddagen, han hade reagerat positivt på den lilla
dosen kortison och nu hade han fått en större dos. När vi träffade
veterinären så frågade vi henne om hon hade sett papprerna vi
hade tagit med oss in under natten, de hade nog blivit slängda av
nattpersonalen.
Dobbe har inte haft några vaccinationskomplikationer därefter,
och stärkta av denna händelse så började vi skissa på hur vi
skulle få in en artikel i Svensk Veterinärtidning, men det kom in
en annan artikel före den vi planerade.
Upplysning är viktigt, och det gäller inte enbart för veterinärer.
Enskilda djurägare och uppfödare måste också upplysas bättre
om vad vaccinationsreaktioner är - och hur man behandlar det!

Så gick det för Texie

Det har gått två veckor sedan Texie ﬁck sin 12-veckorsspruta,
plötsligt blir hon dålig. Hon drabbas av kräkningar, yrsel och får två
anfall. Matte Johanna tog henne till veterinären där hon vistades
i tre dagar, fast nätterna ﬁck hon tillbringa hemma. Veterinärerna
hade ingen aning om vad det kunde vara, en av gissningarna var att
Texie hade ätit hästbajs.
Johanna är givetvis helt förstörd över att de inte kan hitta felet på
hennes lilla valp, hon surfar in på rasklubbens hemsida och ﬁnner där information om vaccinationsreaktioner. Plötsligt blir allt
solklart, symptomen och allt stämmer. Hon kontaktar djurkliniken, och blir hänvisad till den som behandlade hennes hund. Men
denne hade inte tid att besvara hennes samtal. Johanna sitter
nervöst och väntar vid telefonen på att de ska ringa tillbaka från
djurkliniken, det har ju trots allt gått fyra dagar sen Texie drabbades. Många tankar ﬂyger runt i hennes huvud under tiden hon
väntar på deras samtal, kommer de ta henne på allvar, måste
hon tvinga dem till att lyssna på henne? Johannas sambo frågar
henne hur hon kan vara säker på att det är just vaccinationsreaktion, hon svarar att det är hon efter att ha läst informationen
på rasklubbens hemsida.
Till slut ringer veterinären upp henne, och de hade aldrig hört talas om vaccinationsreaktioner eller vaccinationskomplikationer.
Johanna förklarade för veterinären vad det var, och bad henne
kolla på rasklubbens hemsida. Veterinären kollar och säger att det
stämmer med Texies symptom. En våg av lättnad når Johanna,
veterinären lyssnade på henne och trodde på henne utan minsta tvivel!
Djurkliniken ger nu Texie kortisonbehandling, och när Johanna
hämtar Texie på kvällen så är hon piggare än vad hon har varit på
hela veckan. När hon kom hem så började hon busa för fullt, men
orkade inte så länge så hon däckade ganska fort. Nästa morgon
åkte de till djurkliniken för att få ännu en kortisonbehandling.
Johanna har de senaste dagarna varit ute på internet för att
hitta information vad det var hennes lilla valp var drabbad av,
och på ett internetforum för pinscherägare ﬁck hon stöttning av
andra pinscherägare. Där ﬁck hon bland annat rådet att be att
få kortisontabletter utskrivna, så att hon kan fortsätta Texies
behandling hemma själv. Veterinären motsäger sig inte detta
utan skriver ut kortisontabletter.
Tänkvärt i denna historia är att Johanna berättade för veterinären vid vaccineringen att Pinscher kunde få en allergisk reaktion,
och veterinären berättade att det kan man se inom ett dygn.
Därför blev Johanna och hennes sambo glada när inget skedde
dagen efter. Ett tag trodde veterinären att Texie hade drabbats
av epilepsi då hon ﬁck ett anfall, levervärdena var dåliga men
symptomen stämde inte i övrigt. Man pratade om att skicka
Texie från Växjö till Helsingborg eller Göteborg, för att kunna ge
henne bättre hjälp. Johanna kände en uppgivenhet kring att de
inte kunde tala om vad felet på lilla Texie var. Fjärde dagen när
Johanna lämnar in Texie hos veterinären så känner hon att detta
är på liv och död, det är allvar. Hon besöker rasklubbens hemsida
för att hitta mer information, det blev Texies räddning troligtvis.

Dessa sidor är viktiga, det är viktigt att
såväl kunna prata om vaccinationsreaktioner som att informera om det.
För mer information hänvisar vi
till rasklubbens hemsida samt
till din hunds uppfödare.
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Quick-fix - funkar det?
Cesar Milan, Victoria Stilwell, Barbro Börjesson, Jeppe
Stridh och nu senast Fredrik Steen. Listan är proﬁler i tvprogrammen som handlar om hundar är kända. Lika mycket
som de är kända så är de omdiskuterade. En del tycker om
metoderna, en del inte. En del uppskattar ﬁlosoﬁn, andra
inte. Det råder delade meningar om det mesta med hundprogrammen på tv, men en sak är iallafall säker: programmen
ökar bara i antal för varje säsong, och det är här för att stanna.
Det förekommer uttryck som ”Quick-ﬁx”, på svenska
snabblösning, när det gäller ﬂertalet av dessa tv-program
och de metoder som ibland används. Med det brukar man
avse att man kan ﬁxa ett svårt problem på ett snabbt sätt.
Kritikerna menar att man inte får se hur träningen går till,
vad man ska undvika och om det ger ett långvarigt resultat
eller inte. En vanlig kritik mot programmen är att man på
5 minuter kan ﬁxa till exempel aggressionsproblem hos en
hund, något som i verkligheten tar längre tid - eller är det så
att dessa metoder fungerar? Åsikterna är många, och därför
har vi bett ett antal olika pinscherägare berätta vad de tycker om dessa tv-program och Quick-ﬁx-lösningar.

Cesar Milan med
sin kända hund
Daddy.

Cesar är oerhört skicklig speciellt på aggressiva hundar där 9 av
10 hundtränare hade gått bet. Han klarar av aggressiva varghybrider med mera mycket imponerande. Han är otroligt skicklig
på att hantera både hundar och människor, men det tog några
avsnitt innan han blev varm i kläderna. Personligen är jag dock
mot användande av el i dressyr till 100%. Victoria har jag inte
sett mycket av men verkar vara rena skämtet. Barbro var nog
bra på 60-talet, men nu borde hon gått i pension för länge sedan.
Hennes påskastande stöder inte jag. Fredrik är väldigt vettig och
tränar ”normalt” och bra. Jag tränar med liknande ﬁlosoﬁ. Han
visar typiska problem som den svenska hundägaren kan ha och
här kan Svensson lära mycket.
Jag vet inte riktigt vad som syftas på med Quickﬁx. Vissa problem
kan lösas nästan momentant, andra saker tar månader...

Jonas Mårtensson

Jag kan tycka att vissa av programmen är underhållande men att
de troligtvis gör mer skada än nytta för hemmavarande hundägare som sitter och tittar på dessa program. Många hundägare har
inte tillräckligt med kunskap om hundens beteende och signaler
men försöker ändå tillämpa det de ser på TV hemma på sin egen
hund vilket bara skapar ännu ﬂer problem.

Jag tycker att de så kallade ”quickﬁx” lösningarna på hundproblem är ungefär samma sak som att försöka bota ett benbrott med
alvedon. Hjälper för stunden men tar inte bort problemet!

Jessica Dahlqvist

Jag tycker programmen är bra, har inte sett alla men Barbro Börjesson, Cesar, Stridh. Steen kanske jag sett ett halvt program med
men kommer inte ihåg så där vill jag inte uttala mig.
Naturligtvis tycker jag man måste förstå att det är program och
att ett problem inte löses på en kvart framför tv:n samt att man
har klippt ner en del av träningen. Men att ägare som känner att
de har problem kan också känna att det ﬁnns hopp oavsett problem är bra då jag många gånger har träffat ägare som skäms och
inte vill ta upp sina problem då de känner sig som dåliga ägare.
Det ﬁnns någon som kan hjälpa dem utan att de behöver känna
sig ”dumma”. Vi som tittar kanske behöver känna mer med ägaren, och att de förhoppningsvis med detta kan ha kvar sin hund.
Hundar är ju individer så vi kan ju inte jämföra med våran egen
kanske. Alltså en del hundar är besvärliga hundar.
Cesar tar ju tag i problem som är ”grova” alltså inte ”mindre” lydnadsproblem, men vi måste komma ihåg att hundhållningen inte
är det samma där som i Sverige, tex han frågar ju alltid om de
är ute och går men hunden, och svaret är ju ofta ”max en gång
i veckan”, vilket är en stor del i hundens problem, de får aldrig
röra sig, och hamnar mycket i frustration och omriktade beteenden. Löpband är ju också mycket vanligt förekommande där,
vilket är inte så förekommande hos oss, men kan säkert vara ett
bra komplement, man ser ju att hunden förändras med motion,
och det vet vi ju att en hund som motioneras på rätt sätt blir
lugn och harmonisk. Sen ser man ofta att hunden inte har några
regler eller ramar vilket gör att den kanske får ta ut svängarna
lite för mycket. Han förspråkar också mycket att man ska ge rätt
”attityd” mot hunden, då det på många ägare i programmet som
”frågar” sin hund, inte ger det minsta trygghet för hunden. Man
blir ju förvånad ibland då man ser att en del av hundarna styr
människan totalt, och man måste ju förstå ägaren att det blivit
lite fel och att de vill rätta till det.
Man kanske måste fundera på att det kanske, för många ägare
är sista hjälpen som de har kvar, alltså att det är detta eller att
ta bort hunden. Att en del problem är lättare än andra att lösa
kanske ägaren inte hade en susning om, men att det också för
framtiden ska underhållas så att man inte trillar in på ”samma
bana” igen så det naturligtvis även är arbete efter programmet.
Kan det vara så att de som kritiserar programmet tror att allt är
klart när kameran stängs av?
Mycket tycker jag handlar om att man lär sig att förstå ett hunddjur och dess beteende, och genom det kan förstå hur enkelt ett
normalt hundbeteende är ”det värsta” som ﬁnns i våra ögon. Men
också att det ”värsta” hundbeteendet kan avhjälpas med små
hjälpmedel, det kanske är därför som vi kritiserar det, för det ser
för ”lätt” ut? Alltså de som kritiserar kanske inte kan ”känna” det
hundägaren känner för de aldrig varit där själva och tror inte att
det ﬁnns ”såna” hundar samt att dessa små hjälpmedel är för
”enkelt” när hunden visar hela garnityret.
Barbro Börjesson träffar sina hundägare, före under och efter, och
förklarar mycket pedagogiskt vilket gör att de ﬂesta förstår hur
hon menar. Sen kanske inte ”alla” blir hjälpta, men en del skulle
kanske inte skulle vara ägare, samt att det naturligtvis ﬁnns hundar som inte klarar av att leva i vårt samhälle, så 100% kan naturligtvis inte bli hjälpta.
Quickﬁx, det tror jag är ”vi tittare” som har hittat på, kan jag inte
tänka mig att intruktörerna någonsin har sagt. Så det ordet, om
vi har den intställningen är synd, för om vi har den inställningen
med hund fostran, förlorar vi en del av charmen med en hund.
Ordet speglar mer tempot på oss, att vi vill ha snabba resultat. Så
det är klart att programmet är bra, det hjälper många och många
behöver hjälp.

Karin Larsson

Blandade notiser

Pinschern som ska dra kunder till biljätte

Ha koll på vad som räknas som doping!

I förra numret berättade vi om att 11-åriga Kilo hade
varit på sin allra första tv-reklamsinspelning. Nu visas
ﬁlmen för fullt på TV och det visar sig att hon har fått ett
rejält ansvarsfullt uppdrag - att dra hela lasset om man
säger så...

Det är nog inte så många som faktiskt vet vad som
räknas som doping inom hundvärlden. SKK har ett dopingreglemente, men det är inte många som har koll
på vad som gäller. Här kommer lite tips om vad som
klassas som doping. För mer information kontakta SKK.
Ögonlysning
Ögondropparna som ges i samband med ögonlysning har
sju dagars karenstid.
HD-röntgen
Sederingsmedlet har 7 dagars karenstid så länge HD-röntgen sker på en frisk hund. Sker det på en hund som inte
är frisk så är det 28 dagars karenstid.

Foto: Stendahls

Vilken är den vanligaste kennelbokstaven?
Ja, vilken bokstav är vanligast bland kennelnamnen i
Sverige? En kanske något ovanlig fråga, men ändock en
intressant fråga. Med hjälp av SKKs Avelsdata kan man
få reda på alla uppfödare med kennelnamn som har haft
minst 1 kull sedan 1990 fram till 090321.
Så här fördelade det sig bokstäverna vid en koll
Vanligaste begynnelsebokstaven:
A
H
G, T

6 stycken
5 stycken
4 stycken

Vanligaste bokstäverna som ingår i namnen:
S
A
E, N
I
R
L, T
B
O
C, K
D, G, H, U
Z
P
M
F, V
J, X, Y
Ä
Q, W, Å, Ö

46 stycken
40 stycken
39 stycken
27 stycken
22 stycken
20 stycken
15 stycken
13 stycken
12 stycken
11 stycken
9 stycken
8 stycken
6 stycken
5 stycken
4 stycken
3 stycken
1 styck

Det innebär att fantasin hos Pinscheruppfödare måste vara
stor då alla alfabetets bokstäver ﬁnns med i statistiken.
Sätt ihop de fyra vanligaste bokstäverna, i baklänges
ordning, och du får ordet ENAS. Tål att tänkas på.

Täckhundslistan avskaffad

Pinschersektionens styrelse beslutade i april att avskaffa
den täckhundslista som har funnits på klubbens hemsida.
Detta kommer ge förbättrade möjligheter för avelskommittén att rekommendera lämpliga hanar till tikhundsägare.

Läsk under tassarna
Låter kanske otroligt, men det förekommer att folk låter
hunden trampa i till exempel Cola för att hunden ska få
bättre grepp i utställningsringen.
Massage
Att massera sin hund kan också räknas som doping, ifall
massagen gör att en till exempel stel hund blir mindre stel.
Hundtäcket Back-on-track
Se information på nästa sida.
Dopingreglerna gäller exempelvis för tävlingar, mentaltest,
utställning, mentalbeskrivning och så vidare. Att till exempel göra ögonlysning några dagar före en utställning är
enligt SKKs dopningsregler likställt med att dopa hunden.
Detta kan innebära vid upptäckt att resultatet stryks och
eventuella följdeffekter.
Be alltid att få den så kallade ATC-koden på allt som veterinären ger din hund, så att du enkelt kan kolla med SKK om
det preparatet är tillåtet eller inte. I vissa fall kan dispens ges
för speciﬁka preparat.

Rabatt på ögonlysning på äldre pinschrar

På rasklubbens årsmöte i februari bifölls en motion om att
äldre pinschrar ska få rabatterad ögonlysning.
I Norge har man detta sedan ett tag tillbaka, med gott
utfall. Det handlar om att få in viktig information om
ögonsjukdomar på äldre hundar, hundar som kanske inte
normalt sett ögonlyses. För den enskilde hundägaren är
det några hundralappar som man kan spara genom denna nyhet, och rasklubben och uppfödarna får samtidigt
tillgång till viktig information.
Rasklubben erbjuder därför rabatt med halva kostnaden för
ögonlysning av hundar som ögonlyses efter 7 års ålder. Kvitto från veterinären, hundens registreringsnummer samt
kontonummer sändes till klubbens kassör:
Pinschersektionen
C/O Mirka Kapanen
Fasanstigen 44
197 32 Bro

Svedese ambasciatori in Italia!

Framgångarna har fortsatt för hundarna, däribland kan
nämnas fyra BIR på raken för Ghost.
Medverkan i rasspecial i landets största hundtidning och
uppmärksamhet på utställning är inte det enda sättet de
visar vilken ﬁn ras pinschern är. Nu senast så har Ghost
medverkat i en TV-inspelning för ett hundprogram. Deras
ägare blev tillfrågad av en domare att medverka och hon
tackade naturligtvis ja. Just den inspelningen som Ghost
medverkade i handlar om just kupering. Man ville visa
upp naturliga öron vilket man gjorde med Ghost hjälp.
Detta program visades på italiensk TV i mitten av april,
och avsnittet var en halvtimma långt. Annalisa berättade
att han klarade av den stressiga miljön mycket bra med
mycket folk, starka ljus och nya ljud. Hon berättar också
att Ghost gjorde succe med sitt vänliga och glada sätt,
han delade ut pinscherpussar till höger och vänster!

Ja, rasen har svenska ambassadörer i Italien.
Pinscher är en sällsynt syn i Italien, men de svenska
pinschrarna Ghost och Geisha har satt rasen på Italien
kartan för gott. Att de båda skulle bli så uppmärksammade
i detta land hade jag ingen aning om. Domare, Schnauzer-Pinscherentusiaster och många andra är överväldigade över att rasen ﬁnns representerad med nytt blod i
landet. Ghost och Geisha är okuperade och det har väckt
uppmärksamhet, enligt ägaren Annalisa Saccani enbart
positiva reaktioner. I Italien kuperar man vanligtvis öron
och svans på Pinscher.
De båda gör ﬁn reklam för den svenska pinschern och
det började med en rasspecial i Italiens motsvarighet till
svenska tidningen Hundsport. Rasspecialen var på hela
åtta sidor och de båda ﬁck vara med på en varsin sida med
en bild. I denna rasspecial blev deras ägare Annalisa intervjuad och framhäver den seriösa svenska hundaveln,
bland annat att vi är emot ren inavel och hon berättar att
Ghost och Geisha är ett resultat av ren utavel.
Annalisa ställde upp i parklass i samband med deras första utställning. Parklass är en populär klass i Italien jämfört med i Sverige. Ghost och Geisha showade till sin en
andra placering i Best In Show-ﬁnalen. Vilken lycka!
Text: Joanna Måård, bild samt faximil: Annalisa Saccani

Back-on-track-hundtäcke är doping

SKK beslutade i april att hundtäcket ”Back-on-track” är med
omedelbar verkan klassat som doping. Bakgrunden till beslutet är att täcket marknadsförs med att det har vissa läkande
substanser i materialet, vilket gör att det därigenom klassas
som doping. Det är 14 dagars karenstid på användande av
täcket, oavsett om det användandet sker för att hålla en frisk
hund varm eller att läka en sjuk hund.

Beslutet kom väldigt hastigt och utan förvarning. Det har
också väckt både förvåning och uppmärksamhet bland
aktiva hundägare
.
Mer information om detta ﬁnns på SKKs hemsida. Kommentar från Back-on-track om dopingsbeslutet ﬁnns att läsa här.
Foto: Back-on-track

Styrelsemöte med mängder av positiva inslag

För första gången, på väldigt många Från vänster till höger: Joseﬁn Mälman, Bodo Bäckmo, Sandra Älverud Sjöström, Emma Björkwall,
år, så kunde hela styrelsen i rasklubben Christer Carle, Mirka Kapanen, Joakim Falk och Claes Hedberg. Sist men inte minst: Sara Wallgren
på tvären.
träffas i verkliga livet och ha ett viktigt
styrelsemöte tillsammans. För att en
styrelse ska kunna verka effektivt tillsammans på avstånd, så krävs det att man
känner varandra. Normalt sett sker alla
möten via telefon på kvällstid, och då
har man kanske bara 2-3 timmar på sig
vilket inte riktigt räcker till för att stöta
och blöta vissa väldigt viktiga frågor.
Mötet skedde i Örebro första helgen i
april, och det var många viktiga frågor
som gicks igenom på mötet som tog närmare en hel arbetsdag i anspråk. Fastän
det ﬁnns olika åsikter och tankegångar
inom styrelsen, så ﬁck alla lägga fram sin
synvinkel och alla beslut skedde i enhällighet.
Exempel på viktiga punkter i dagordningen var instiftande av en ny avelskommitté, Mälarpinschern 2009, täckhundslistan
vara eller icke vara, diskussion kring hälsoproblematik och hur detta ska presenteras på hemsidan och så vidare.
Styrelsen drog också upp riktlinjer för hur man ska arbeta för att ge bästa möjliga service gentemot pinscherägare,
uppfödare och intresserade av rasen.

Tack alla ni underbara läsare!
”Vad roligt! Och den där bilden på Harry är ju bara för tokig!
Jättebra och intressant!”
Sanna
”SUVERÄNT BRA TIDNING, ﬁna bilder, bra repotage, för alla
pinscherägare och pinscherintresserade. Det var inte bara bra,
den var SUPER! Va duktiga alla är. Sträck på er och var riktigt
MALLIGA, det har ni gjort er väl förtjänta av! Jag tror inte jag
har sett nått så bra på länge i hundtidningsväg faktiskt.”
Karin
”Grattis till en riktigt bra tidning som verkar göra ett ärligt
försök, ett lyckat försök dessutom, att ena pinschersverige!
Bra jobbat!”
Charlotte
”Nu har jag bara ”bläddrat igenom lite snabbt”, men det ser verkligen jättesnyggt ut. Ska lusläsa hela tidningen på lunchen sen.
Vilket ﬁnt jobb ni gjort!”
Nilla

”Superbra jobbat! Härlig info och underbara bilder! Hatten av!”
Kattis
”Jätteﬁn och trevlig tidning! Väldigt roligt initiativ tycker jag.”
Jessika
”Vilket FANTASTISK ﬁnt resultat! Ett STORT TACK till alla er
som arbetat med tidningen!”
Petra
”Stort tack till Claes och Emma med ﬂera för ett jättebra jobb
med Pinscherfnatt”
Christer

”Jag har väntat ett dygn redan! Snacka om att bygga upp
förväntningarna! Och jag hade gärna fått en papperskopia eftersom min dator fortfarande vägrar låta mej se några pdf:er.
Men gratis är gott!”
Suvi
”Den ser jättebra ut - roligt!”
Pia

”Det e väl en ok idé antar jag men
man missar ju den där mysiga
stunden då det dimper ner en
tidning i brevlådan som man gått
och väntat på. Det är synd.”
Stina

”Kan bara instämma i alla redan nämnda supelativer! Kanonbra
jobbat! Lycka till i ert fortsata arbete!”
Ulla-Britt
”Riktigt bra jobbat! Skitkul med en rastidning för pinschern.”
Kim

”Superkul med en helt egen tidning
för oss pinschertokiga!!”
Elin

”Jag tycker ni gjort ett kanonjobb med Pinscherfnatt! Lycka till
framåt!”
Carina

”Måste säga att bilden på framsidan är ju så grym”
Malin
”Tidningen var mycket bra. Intressant och varierande ämnen.
Lycka till med nr 2!”
Jonas
”WOW imponerad! Så ﬁn den ser ut! Sådant här blir man ju jätteglad av! Pinscherfnatt - bättre namn kunde man knappast ha!!”
Joanna
”Wohoooo! Väldigt trevlig läsning! Bra jobbat Emma, Claes och
alla andra inblandade!”
Jenni
”Jag tycker detta är en JÄTTEBRA grej MEN jag blir samtidigt så
ledsen över att det kan ﬁnnas så mycket att delge i en sådan här
tidning och samtidigt har man under ﬂera år haft svårt att få folk
att jobba som redaktör för sektionens sidor i Notisbladet och man
har efterlyst material att kunna publicera i en medlemstidning
så att dessa sidor inte bara handlar om ordförandes rader och
utställningsresultat. Jag hoppas innerligt att klubbens sidor i Notisbladet kommer att vara ﬁnnas kvar och existera med läsvärd
information trots att denna nättidning kommit fram.”
Anna
”Jag ser fram emot nästa nummer och tycker att Ni lyckats jättebra med första numret!!”
Lotta

”Fantastisk ﬁn tidning och otroligt bra och ﬁn reklam för rasen i allmänhet och klubben. Kan knappast bli bättre. Lycka till framöver”
Cathrine
”Verkligen kanon! Bra jobbat allihopa! Sånt här vill vi se mer av”
Susanne
”Jätteﬁn tidning!”
Marie
”Jävligt snygg tidning!”
Peo
”Nämen åh vad roligt med en helt ny tidning!”
Anna
”Verkligen kanon! Bra jobbat allihopa! Sånt här vill vi se mer av”
Susanne
”Ni har varit jätteduktiga, den var jättebra!”
Elina
”KANON!!! Kunde inte sluta läsa den ju! Ser fram emot nästa nr!”
Emma
”Underbar!”, Linda

Några uppmuntrande ord från våra läsare i Norge

”Kanonbra!! Jättetrevlig läsning” ”Kjempeﬂott blad! Takk for titten”, Ann-Helen
Frida
”Superkul tidning!”
Mari
”Vilken ﬁn tidning och kul idé”
Charlotte
”JÄTTEBRA!”
Inger

”Kjempe bra!”, Eva

”Veldig bra!”, Kristin

”Dette var virkelig en glede å lese!”, Irene

”Har lastet ned Pinscherfnatt - og jeg smilte
og lo godt av de hverdagslige og morsomme
episodene som er beskrevet av andre
pinschereiere. Det er godt å se at Cora ikke
er ”unormal” - bare en Pinscher. Godt jobbet
til dere i redaksjonen.”, Gerd Marit

”Kjempe ﬂott blad!”, May
”Kult navn på bladet og herlig bilde.”, Gry
”Dere er superﬂinke, og jeg gleder meg til å
lese resten!”, Nina

Citaten är tagna från mail, bloggar samt de internetforum där tidningen har diskuterats.

