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Lär dig mer om
rallylydnad

Allt om årets
Mälarpinschern

Stort julnummer!
OFFICIELL MEDLEMSPUBLIKATION FÖR PINSCHERSEKTIONEN
RASKLUBB ASSOCIERAD MED SSPK OCH SKK

Välkommen till
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Pinscherfnatt!
Hej pinschervänner!
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Vintern är här. En av årets höjdpunkter,
Mälarpinschern, gick av stapeln i somras.
Vilsta camping i Eskilstuna var en utomordentlig utställningsplats med utrymme
både för ring, utställare och besökare. Vädret såg skakigt ut på morgonen men blev
väldigt bra, inte för varmt och bara några få
regnstänk. Domaren Joakim Falk gjorde ett
noggrant jobb med dom drygt 60 deltagande hundarna och hade en öppen bedömning.
Vill återigen tacka alla som bidragit till
att göra en bra Mälarpinscher 2009, domare, ringsekreterare, utställare och besökare
samt sist men inte minst alla som hjälpt
till med arrangemangen, såväl mina styelsekamrater som tävlingskommittén och
anmälnings/katalogansvarig.
Många kommer att skaffa en pinschervalp
till vintern. Antalet planerade kullar har
varit stort under hösten och allt pekar på
att vi under 2009 får det hittills högsta antalet registrerade pinschrar och därmed får
vi många nya pinschervänner.
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Rita din hund

Kelpieägaren Joanna lär oss hur man gör!

Stridshunden Allis

En hårdbarkad tufﬁng eller en pinscher, vem vet?
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Följ med mor och son när de jobbar bland äldre
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Motionera mera

Så här skriver man motioner till ett årsmöte

29-40 Mälarpinschern 2009-special
12 sidor Mälarpinschern, inte fy skam!

Baka 7 sorters kakor
Recepten i nummer 1 var väldigt populära,
Levertärningar
så här kommer 7 andra racept som din hund Koka nötlever (-1kg) (med en vitlöksklyfta) i cirka en
säkert kommer att älska!
timme. Den skall bli genomkokt. Låt sedan levern svalna

Hundkex med kycklingbuljong
4,7 dl vetemjöl
1,5 dl majsmjöl
1,2 dl solroskärnor
2 msk majsolja
1,2 dl kycklingbuljong
2 ägg
0,5 dl mjölk
1 vispat ägg

Sätt ugnen på 175 grader. Blanda vetemjöl, majsmjöl
och hackade solroskärnor i en stor skål. Vispa ihop 2
ägg med mjälken. Tilsätt olja, buljong och äggblandning
i mjölblandningen. Degen skall vara klibbfri. Låt stå 1520 minuter. Kavla sedan ut degen på mjölat bakbord.
Skär i rutor och pensla med det vispade ägget. Grädda 25-35 minuter tills kexen är gyllenbruna.

Vegetariska hundkex med ostsmak
4 dl vetemjöl - gärna grovmalen
1,5 dl riven ost
1,5 dl kokta ärtor eller morötter
220 gram margarin
2 vitlöksklyftor
mjölk

Blanda det rumstempererade margarinet med den
rivna osten. Tillsätt ärtor eller morötter, den pressade
vitlöken och mjölet. Ta så pass mycket mjölk att det
går att forma massan till en rund boll. Ställ kallt i en
timme. Forma bollen till längder på mjölat underlag
och skär till lagom stora bitar. Baka 15 minuter i ugnen på 225 grader.

Leverkex

6 dl grahamsmjöl
1,2 dl mjölkpulver
1 tsk salt
1 tsk socker
90 gram mjukt margarin
1 ägg
4 msk smulad kokt lever
1,2 dl vatten
Blanda samma ingredienserna och tillsätt 1,2 dl vatten. Knåda en liten stund. Kavla eller platta ut till ca
1cm tjocklek och skär i tärningar. Grädda i ugnen i
175 grader i ca 30 min.

så att den går att ta i. Skär den i små tärningar och torka
dem i ugnen. Cirka 80 grader i 2-3 timmar. Låt ugnsluckan stå en liten aning på glänt. Det gör att leverbitarna blir
lite extra torra på ytan och behagligare att ta i. Vänd runt
bitarna då och då.

Favoritkex

4 dl grovt rågmjöl
1 dl vetemjöl
1 dl rågkross
1 ägg
1,2 dl mjölkpulver
100 gram mjukt margarin eller smör
1-1,5 dl kokt mald lever (kan rivas på rivjärn eller köras i
mixer.)
1-1,5 dl rivna morötter
½ tesked salt
1 tsk socker
(1-2 klyftor pressad vitlök, kan uteslutas.)
Bland samman alla ingredienser. Knåda till en slät deg.
Kavla ut på bakplåt. Skär rutor av önska storlek och sära
dem något från varandra. Grädda i 45-60 minuter i 150
grader. Låt svalna på galler.

Hundkex med babymat

1,8 dl vetegroddar
1,8 dl torrmjölk
1 ägg
1 burk babymat med t.ex leversmak
1 msk vetekli
1 msk öljäst
Blanda alla ingredienserna väl. Om degen blir för torr,
tillsätt lite vatten så att degen blir fast. Forma små bitar
och lägg på bakplåt. Grädda i 175 graders ugnsvärme i ca
20 minuter.

Snabbtipset - microkorv

Köp mager korv, gärna kycklingkorv. Skiva ca 1,5 cm
tjocka skivor. Sprid ut dem på ett hushållspapper i mikron
och kör på full effekt. 6-8 minuter brukar vara lagom,
men stå och titta hela tiden eftersom tiden varierar med
korvsort, mängd och effekt. När korvskivorna börja
skrumpna är det dags att stänga av - de får inte bli bruna.
Vänta tills de kallnar. Använd glutenfrikorv om din hund
är allergisk mot gluten.

Pinscherkalender 2010

Januari
7
Göteborg
Utställning SKK
8
Göteborg
Utställning SKK
9
Sista inlämningsdag årsmötesmotioner
9
Sista inlämningsdag skrivelser årsmöte
15
Sista inlämningsdag Årets Utställningshund
15
Sista inlämningsdag Årets Arbetande Hund
17
Sista inlämningsdag Årets-tävlingar SSPK
20
Göteborg
Föreläsning SSPK
28
Göteborg
Föreläsning SSPK

Februari
5
Vadstena
Anatomikurs
6
Vadstena
Anatomikurs
7
Vadstena
Anatomikurs
10
Sista anmälningsdag deltagande årsmöte
11
Göteborg
Uppf.utb. SSPK del 1
20
Örebro
Årsmöte
20
Örebro
Uppfödarmöte
20
Örebro
Medlemsmöte
20
Örebro
Middag efter möten
Mars
11
Göteborg
20
Malmö
23
Göteborg

Uppf.utb. SSPK del 2
Utställning SKK
Uppf.utb. SSPK del 3

April
4
Stockholm
15
Göteborg
25
Västerås

Utställning SKK
Föreläsning SSPK
Utställning SKK

Maj
2
5
8
15
22
23
30

Gävle
Göteborg
Larv
Piteå
Hässleholm
Hässleholm
Österbybryk

Utställning SSPK
Föreläsning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SSPK
Utställning SKK

Juni
5
5
6
12
13
19
20
21
27

Vänersborg
Norrköping
Norrköping
Avesta (SV-10)
Vännäs
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Herning, Danmark

Utställning SKK
Utställning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utst. WW-10

Juli
3
4
9
10
10
17
17
18
24
31

Borås
Borås
Tvååker
Tvååker
Gällivare
Alfta
Piteå
Piteå
Köping
Ransäter

Utställning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK

Augusti
7
Svenstavik
8
Östersund
14
Askersund
21
Norrköping
22
Nyköping
28
Stockholm
28
Visby
29
Visby

Utställning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SSPK
Utställning SKK
Utställning SKK

September
5
Högbo
11
Soﬁero
12
Höganäs
30
Celje, Slovenien

Utställning SKK
Utställning SKK
Utställning SSPK
Utst. EDS-10

Oktober
9
Sundsvall

Utställning SKK

November
7
Växjö

Utställning SKK

December
18
Stockholm

Utställning SKK

Ej datumbestämt ännu
Norge
Utst. NORDV-10
Väne-Ryr
Viltspårs-KM
SSPK
Årsmöte
Kursivt = gäller Pinschersektionen
Reservation för felaktigheter och ändringar.
Mer information hittas på Pinschersektionens,
SSPKs eller SKKs hemsidor.

Fokus på styrelsen - del 3
Lär känna Pinschersektionens styrelsemedlemmar
genom de tre frågor vi ställer till tre ur styrelsen.

Christer Carle

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

Mölnbo - ordförande (sjätte året i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?

En mycket social och kelig hund som kan aktiveras
på en massa olika sätt. Intelligent och självständig
med klara inslag av Alfons Åberg - ...ska bara... och
kan mycket själv.

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Jag brinner för en pinschervärld där alla, såväl uppfödare som hundägare, samverkar för rasens bästa så
att man ett bra sätt kan kan ta till vara på alla olika
kunskaper som ﬁnns till gagn för såväl nuvarande
som blivande pinscherägare.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Har under 12 års pinscherägande haft många ﬁna upplevelser men de senaste framstår starkast. Att få följa en
hel valpkulls utveckling där våra vuxna hundar alla på
olika sätt tar hand om, leker med och därmed uppfostrar
småttingarna har varit en fascinerande upplevelse.

Mirka

Joakim Falk

Stockholm - kassör (? året i styrelsen)

Strängnäs - vice ordförande (andra året i styrelsen)

Vad är det bästa med pinscher?

Vad är det bästa med pinscher?

Det är mycket jag älskar med denna fantastiska ras. De
är så otroligt mångsidiga och med på i princip allt från
en mysig hemmakväll i soffan till att gå ett blodspår eller varför inte en omgång på agilitybanan eller en vända
med cykeln. Sedan har man aldrig tråkigt med en pinschern, på gott och ont ;)

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Att få vara med att påverka och jobba för rasen och dess
framtid. Jag älskar denna ras och vill göra det jag kan
för att pinscherägarna i framtiden ska få lika underbara
hundar som de jag fått njuta av.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Oj, den är svår, ﬁnns så mycket man varit med om under 9 år
med pinscher men favoritögonbLicket med familjen är när
vi kom hem från BB med första barnen och se hur de snabbt
som attan tog in honom i ﬂocken och såg honom som sin
lillebror. För utställningsmänniskan i mig så är höjdpunkten helt klart
BIS-1-veteran med
Musse på SSPK Lida
i år.

För mej känns Pinschern väldigt personlig och jag älskar utmaningen med att föda upp Pinscher. Den är
vacker, smart och otroligt underhållande!

Vad brinner du för i ditt styrelseuppdrag?

Vill vara med för att kunna bidra med min erfarenhet
av uppfödning och för att kunna vara med och påverka rasens framtid.

Vilken är din bästa pinscherupplevelse?

Drömde ﬂera år innan Världsvinnarutställningen i Stockholm 2008 om att vinna den! Nu vann jag ju inte, men
äger tikvärldsvinnaren och har fött upp och deläger hanhundsvärldsvinnaren. Juniorvärldsvinnare och BIR blev
tik världsvinnarens kullbror som är efter min hane. En
annan upplevelse var att få döma vår rasspecial Mälarpinschern 2009.

Fotnot: Sen intervjun gjordes har Joakim lämnat styrelsen.

TEST: Hundvänlig camping

Text & foto: Jessica Dahlqvist

Jag och Desti samt husse och två vänner till oss besökte Eriksöre camping på Öland för att semestra i en vecka. Eriksöre
marknadför sig som Sveriges hundvänligaste camping, så
förväntningarna från min sida var stora.
Det var med spänning vi närmade oss campingen, jag undrade
om mina förväntningar på en rolig och givande hundvecka
skulle uppfyllas och resesällskapet undrade givetvis om det
fanns andra saker att göra om man nu inte ville ägna sig åt
hundgöra i en hel vecka.
Alla våra förväntningar slog in med råge! Hundvänlig var
bara förnamnet, man kände sig verkligen välkommen med
hund och inte alls till besvär som man många gånger annars
kan göra om man ska semestra med sin hund. Resesällskapet
var också nöjda för campingen bjöd på väldigt mycket mer
än bara hundaktiviteter, så det var en klockren semestervecka för oss allihop, hundtok eller inte.
Det bodde minst en hund i var och varannan stuga och husvagn och stämningen mellan alla semestrande hundägare
var på topp. Var man än tittade gick det hundar i varierande
ålder och storlek och i princip alla var glada och snälla och
jag såg inte ett enda gruff på hela veckan, alla hälsade glatt
på varandra och ibland släpptes hundarna lösa för en liten
bustur i rastgården eller på fotbollsplanen. Det var helt enkelt
en väldigt avslappnad och trevlig attityd på hela campingen.
Under veckan vi var där hann vi med att testa på några
aktiviteter som bjöds, bland annat Rallylydnad med
instruktör. Vi provade även agilitybanan, busade i
rastgården och badade på hundstranden. En väldigt
rolig och givande vecka för både två och fyrbenta.

Den stora skillnaden på att bo på en hundvänlig camping
gentemot en vanlig är enligt min åsikt att det är väldigt
mycket socialare än det brukar vara. Man träffar väldigt
mycket trevligt folk och har alltid något att prata om i och
med det gemensamma hundintresset. Även icke-hundägare stannar gärna och byter några ord och frågar lite om
hunden när de passerar och man smittas lätt av den lättsamma och trevliga stämningen som blir. Även hunden får
semester på ett sådant här ställe och de vanliga reglerna
verkar släppa och hundarna mår gott och får göra lite som
de själva behagar vilket lättar på både stress och krav hos
både hund och ägare.
Desti trivdes som ﬁsken i vattnet på campingen och ger
5 tassar av 5 möjliga!

LÄSARBILDER
MITT I JULSTÖKET SÅ KOMMER HÄR LITE
BILDER FRÅN JONAS MÅRTENSSON PÅ
PINSCHERN KILO SOM UPPVISAR SINA
BÄSTA KÖKSKONSTER.

PINSCHERFNATTS REDAKTION VILL
SAMTIDIGT PASSA PÅ OCH TACKA
ALLA SOM UNDER ÅRET HAR SKICKAT
IN BILDER TILL TIDNINGEN.
UTAN ER HADE INTE TIDNINGEN
BLIVIT LIKA INTRESSANT ATT LÄSA.

Hundaktivitet: Rallylydnad
I varje nummer presenterar vi en hundaktivitet lite
mer ingående, för att inspirera pinscherägare till nya
aktiviteter.
Text & bild: Jan Persson
Detta är en träning/tävlingsform där teamet
hund och förare, genomför en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar
beroende på svårighetsgrad).
Utförandet av varje övning illustreras genom
bild och text på skyltar. Domaren ber teamet att
starta och därefter genomförs banan utan kommendering från denna så som det görs i vanlig
lydnad.
Teamet genomför banan i ett lagom tempo, med
hunden på förarens vänstra sida. I rallylydnad
krävs inte ett perfekt fotgående men hunden
skall beﬁnna sig under förarens kontroll och
ekipaget ska utstråla glädje och samarbete.
I tävlingen får föraren ha kontakt med hunden
genom röst- och/eller teckenkommando. Det är
dock inte tillåtet att ge hunden tillrättavisning,
åthutning eller hunden obehagliga kommandon.
Man får inte heller medvetet röra vid hunden.
Det ﬁnns tre olika klasser inom rallylydnad:
Nybörjar-, fortsättnings- och avancerad klass.

De fel som kan ge poängavdrag är till exempel
för sträckt koppel, snett sitt över 45 grader,
långsam reaktion, snusning, upprepning, välter kon, överdrivet skällande, felaktigt utfört,
större förarfel. Du kan även bli ej godkänd
om hunden är ur kontroll, övning överhoppad, om hunden utför sina behov i banan. De
olika poängavdragen ﬁnns med i regelverket.
Vi har tränat denna roliga ”lydnad” med pinschern Bibbz sedan hon var 6 månader. Det
började med att Åsa gick utbildning till rallylydnadsinstruktör. I hennes utbildning användes
egna hundar som försökskaninen och Bibbz
var den mest lyckade av familjens hundar.
Glädjen och samarbetsviljan hos henne är stor
och det blir bara roligare och roligare efterhand som man lär sig ﬂer skyltar. Hon är nu 16
månader och numera är det husse som tränar
henne. Nu ﬁnns det ännu en pinscher, Cocoz,
i familjen som matte ska träna. Rallylydnaden
ger en mycket bra kontakt mellan förare och
hund som kan vara bra för fortsatta träning
inför andra tävlingsformer till exempel lydnad
eller bruksgrenar.
För mer information om denna tränings/tävlingsform kan ni gå in på hemsidan www.
rally-lydnad.se där det ﬁnns mycket läsning
samt även de olika skyltarna som används.

De skillnaderna som ﬁnns i de olika klasserna
är att i nybörjarklass används koppel men detta
görs inte i de två högra klasserna. I fortsättning
och avancerad ingår även hopp samt i högsta
klassen ingår en övning som heter honnören.
I denna övning ska ett ekipage beﬁnna sig i en
ruta sittande, liggande eller stående för att hedra nästa team som genomför banan. Domaren
bestämmer hur honnören ska genomföras.
I rallylydnad börjar alla på 100 poäng sedan får
man avdrag för de fel som upptäcks av domaren.
Poängavdraget kan vara 1, 3 eller 10 beroende
på hur grovt felet är. Under en tävling kan man
få de olika avdraget ﬂera gånger. För att bli godkänd måste man klara 70 poäng. Man måste
bli godkänd 3 ggr i en klass för att bli uppﬂyttad till nästa klass.

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

LÄSARBILDER - HUNDSIM

Fr vänster till höger, uppifrån och ned:
Nina Brattestå, Jessika Dahlqvist,
Suvi Andersson och Claes Hedberg

Foto: Claes Hedberg

Blandade notiser

Bli medlem till lägre pris!

Vår moderklubb Svenska Schnauzer-Pinscherklubben har beslutat att personer som inte tidigare har
varit medlemmar i klubben kan bli medlem till rabatterat pris första året, genom att teckna ett så kallat gåvomedlemskap. Det innebär en rabatt på 120 kronor!
Så ta chansen att bli medlem i SSPK och Pinschersektionen
för endast 130 kronor, istället för 250 kronor, om du inte
har varit medlem tidigare! Läs mer på www.SSPK.se

Mälarpinschern i turistbroschyren!

Vilsta camping där årets Mälarpinschern gick av stapeln
hade faktiskt med i sin turistkalender för 2009 att det skulle vara Pinscherutställning. Vi tackar Vilsta så mycket för
den reklamen.

Barntävling hos kennelklubben

SKK har precis utlyst en barntävling där klassen kan vinan
pengar till klasskassan. Givetvis hoppas vi på att det är
pinschrar barnen ritar, eller hur? Läs mer på www.skk.se

Ny landskod för titlar

Det kommer inte heta till exempel SUCH i framtiden utan SE UCH. Det vill säga SE följt av ett mellanslag och sen titeln. Gamla titlar kommer att justeras på SKK Avelsdata och Hunddata allteftersom.

Årsmötesdatum klart

2010 års årsmöte inom Pinschersektionen kommer att
hållas i Örebro den 20 februari.

Pinscherfnatt önskar alla läsare
en God Jul och ett Gott Nytt År!
Pinscherfnatts redaktion vill tacka alla läsare,
skribenter, fotografer och alla andra som på ett
eller annat sätt hjälper till att göra denna unika
pinschertidning till den succé som den har blivit.
Fortsätt skicka in era kommentarer, synpunkter, bilder, texter med mera! Vi älskar att drunka i er post!

Ha en riktigt God Jul och Gott Nytt År!
PS! Glöm inte att ge din pinscher en riktigt smarrig julklapp... DS!
hälsningar emma & claes

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

HUNDARNAS LIVRÄDDARE
Djurambulanser är ett omdiskuterat
ämne, många hundägare önskar att deras
fyrbenta familjemedlemmar också kan
få snabb hjälp vid till exempel olyckor.

Ambulansen är bemannad av frivilliga
volontärer som gör det helt utan ersättning, det enda de får är utbildningar
och gratis medlemskap i föreningen.

Har du någonsin tänkt på vad som händer vid en traﬁkolycka när en hund i en
bil är involverad? Vanliga ambulanser
kan inte transportera hundar, polisen
kan inte heller göra det. Vem ska då ta
hand om en skadad eller chockad hund?

Som modell för Djurambulansen i Göteborg står Sjöräddningssällskapet där
det är medlemsintäkter, sponsorer och
donationer som står för inkomsterna.
Man samarbetar med ﬂertalet djurkliniker och djursjukhus i Västra Götalands
län, och kan givetvis lämna djuren till
vård på andra ställen om djurägaren
så önskar. Det viktigaste är att djuret
snabbt får rätt vård.
Det är tyvärr ej alla djur som går att rädda,
men då kan Djurambulansen erbjuda ett
värdigare sätt

Där kommer till exempel Djurambulansen i Göteborg till sin rätta. De två djurambulanserna är stationerade i Göteborg och Vänersborg täcker hela Västra
Götalands län. De får
dock inte kallas
ambulans och får
ej ha blåljus, men
i övrigt samarbetar man med
till exempel SOS112
Räddningstjänsten
och västsvensk polis.
Man har till exempel gjort en utryckning till Dalsland där en katt ramlade
ner i en gödselbrunn. Ägaren ringde
förtvivlat till såväl räddningstjänsten
som 112 (SOS Alarm) utan att någon
verkade kunna hjälpa till. Katten hann
på egen hand ta sig upp ur brunnen
innan djurambulansen hann fram dock.

att avlivas på. Istället för att till exempel
någon använder golfklubba eller domkraft
så kan ambulansens personal rycka ut och
ge en spruta.
Djurambulanser ﬁnns på några få ställen
i landet, men jag tror nog att alla djur
skulle önska sig ﬂer ambulanser.

Inte enbart hundar får hjälp av Dju- Mer information om djurambulansen i
rambulansen, servicen erhåller även till Västsverige ﬁnns på www.djurhjalp.se
exempel igelkottar, katter och ekorrar.

Vill du veta hur Pinscherfnatt görs?
Pinschersektionens egna medlemstidning Pinscherfnatt är helt ny för i år, och vi
har fått några frågor hur vi går tillväga för
att göra Pinscherfnatt.

Alla texter och bilder ﬂyttas runt i tidningen
tills man är nöjd. Under resans gång skapas PDF:er från programmet som styrelsen får tillgång till, så att man fortlöpande
kan ha en dialog om vad som är lämpRedaktionen består av två personer, Claes ligt och intressant att ha i tidningen.
och Emma, som tänker ut olika ämnen.
Styrelsen har ett slutet internetforum där När tidningen är klar så laddas den upp
vi diskuterar innehållet i tidningen, och i sin helhet på styrelsens forum, och alla
alla i styrelsen har möjlighet att komma styrelsemedlemmar har då möjlighet att i
lugn och ro läsa igenom tidningen. Beslut
med idéer och förslag.
om utgivandet av numret tas på ett styBåde Claes och Emma är aktiva på nä- relsemöte normalt, kanske det dyker upp
tet, och snappar upp saker både här och några mindre saker som ska justeras inndär. Vi frågar personer om de vill skriva an publicering.
om saker och ting, till exempel artikeln
om att pinscher som terapihund. Vi fann När eventuella justeringar är klara så
information om detta på nätet, och tog skapas en JPEG-kopia av förstasidan och
kontakt för att få veta mer och så re- så skickas bild och PDF till webmaster
sulterade det i en artikel.
för utläggning på klubbens hemsida.
Vi får också in såväl texter som bilder från Pinscherfnatt är unikt inom SSPK då det
medlemmar, vilket är jättekul.
är den första webtidningen, vi kan jobba
med korta pressläggningstider och nå
I princip kan man säga att vi jobbar paral- mängder med medlemmar och ickemedlellt med ﬂera nummer samtidigt, vilket lemmar för i princip ingen kostnad alls. Vi
gör att vi kan kasta material mellan de oli- har inga tryckkostnader, portokostnader
ka numren vid behov.
eller liknande för att ge ut tidningen, så
det är ett miljövänligt alternativ jämfört
Tidningen görs i ett program som heter med tryckta tidningar.
InDesign där all text och bild läggs in. Vi
har en graﬁsk mall från nummer 1 som vi Något som är extra kul är de tekniska
följer till stora drag, men vi behöver inte möjligheterna att koppla samman länkar,
strikt följa den utan försöker nyskapa och ﬁlmer, ljudklipp etcetra som PDF-formaförnya oss hela tiden. Men ändå ha kvar tet tillåter.
Pinscherfnattkänslan, folk ska känna igen
tidningen när de ser den.
Pinscherfnatt är här, och den är här för
att stanna!

Så ﬁxar du en lyckad pinscherträff

Titt som tätt dyker det upp pinscherträffar,
men kanske aldrig där du bor? Misströsta inte,
det är lätt ordnat. Så här ﬁxar du en superrolig pinscherträff själv!

Annonsera ut träffen i god tid. Något som har
varit populärt genom tiderna är att ta en promenad till en grillplats där man kan grilla ihop, eller att träna till exempel viltspår ihop i skogen.

Bestäm ett datum, tid och plats. Använd gärna Om du tycker det är roligt att ﬁxa såna här arrasklubbens hemsida och de privata pinscherfo- rangemang så är du hjärtligt välkommen att bli
rum som ﬁnns för att få ut budskapet om din träff. lokalombud för rasklubben, eldsjälar som vill
arrangera saker ﬁnns det alltid utrymme för.
Försök hitta på något roligt, t.ex en poängpromenad eller att du har gömt godis i vissa träd längs
med stigen. Det skapar en trevligare promenad.
Men du kanske inte vill ta en promenad utan träna
lydnad istället? Då kanske ni inte ska förlägga
träffen vid ett hundpromenadstråk, om ni inte
vill ha störningsträningen alltså.
Tänk bara på att kolla så att det inte är några
andra aktiviteter i närheten, t.ex orienteringstävling eller att planen på brukshundklubben Bilderna är från en hundpromenad i Göteborg
är upptagen om ni har tänkt låna den.
med platsliggning i slutet av promenaden.

Pinschriga julhälsningar

Pinscherfnatt tackar de som sände in
sina julhälsningar till oss, efter att de
hade läst på vår hemsida om att vi gärna
tog emot julkort till detta julnummer.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Längtar du också till sommarens valpklasser?

Foto: Suvi Andersson
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Anatomi

-ett seminarium om hundens kropp

vad?

Seminariet kommer att äga rum i Vadstena på
Alla Sporters Center. På anläggningen har vi
tillgång till kurslokal, inomhushall, servering
och boende. Allt i ett!

in
st
Äl
lt

Pinscherklubben arrangerar ett seminarium
om hundens anatomi med den karismatiske
Gerard O´Shea. Hans workshop kring ämnet
Anatomi är intensivt utformad och ger svar på
många frågor som vi alla ställer oss ibland.

var?

Gerard förmedlar sin kunskap genom humor
och stort engagemang. Ta chansen och upplev
en helg av nya erfarenheter och kunskap med
Gerard och pinschervänner!

när?

Första helgen i februari kommer detta ske, det
är den 5-7:e februari.
Exakta tider och dagordning kommer efter
anmälan. Seminariet är 2,5 dag. Vi träffas på
fredagens kväll och rivstartar med teori ledd
av Gerard.

Under hela lördagen och söndagen är det teori
blandat med praktiska övingar. Alla deltagare
skall ha med egen hund då en del av kursen
går ut på att titta på olika hundar.

Boendet är varierat i stugor och sovsalar. Det
ﬁnns möjlighet att ta med egen husvagn då
det ﬁnns camping på området.
Tidigt anmäld = först till kvarn på stugorna.

hur?

Hur du nu gör för att delta? Du anmäler ditt
intresse till Catharina Bergman på mail:
kattis76@gmail.com

Arrangemanget kommer att kosta 1800:-/pers
och då ingår seminarium, boende, 2 x frukost
och 2 x lunch. När du skickat din intresseanmälan får du en bekräftelse på mail med
information om vart du betalar in avgiften.
Först när vi registrerat din betalning bokar vi
en plats för dig på seminariet.

Seminariet har 70 platser, minimum 10 deltagare. Dock ﬁnns endast boende för ca 40 personer, här
gäller först till kvarn! Det går bra att delta på seminariet men bo någon annanstans, maila för info.
Betalningen för seminariet skall vara registrerad den 15/1 2010.

”Alla hundar är byggda på ungefär samma vis. När man väl förstått den generella principen när det gäller hundens anatomi och rörelser, så är det bara variationen av proportionerna som gör att olika raser ser olika ut och rör
sig på olika sätt”.

Läs mer om Gerard på hans hemsida: www.gerardoshea.com

LÄSARBILDER

Foto ovan: Jonas Mårtensson
Foto nedan: Karin Larsson

KLUBBMÄSTERSKAP I VILTSPÅR 2009

Årets klubbmästerskap i viltspår gick även i år av
stapeln i västsvenska Väne-Ryr. Det var oklart in i
det sista om hela KM:et skulle kunna genomföras på
grund av domare som blev sjuka, men vi lyckades
ihop med medarrangören Bassetklubben Väst att få
tag på en domare som med extremt kort varsel kunde
genomföra anlagsklassen. Inga hundar behövde
strykas och ingen lottdragning om platser behövde
därmed ske.
Till start kom 11 ekipage, fördelat på 9 ekipage från
Värmland, ett från Skåne och ett från Östergötland.
I år var det ﬂer hundar med i anlagsklassen, hela tre
stycken mot förra årets ensamma hund. Således var
det 8 hundar i öppenklass.
Domare var även i år Inger och Roger Skoglund i
öppenklass. I år dömde Curt Muhrén anlagsklassen.
Efter samling klockan 09.30 skedde lottdragning om
startordningen. De som skulle tävla i anlagsklass
åkte vidare mot Trollhättan, men ett fel i vägbeskrivningen gjorde att vi hamnade några mil fel men det
ordnade sig till slut ändå.
Under dagen fanns det en poängpromenad uppsatt i

alla närvarande. Framåt lunchtid så startades grillen
så alla kunde göra sin egen lunch. Vid prisutdelningen så fanns det även tårta och rulltårta på bordet.
Så ingen behövde gå hungrig från klubbmästerskapet
iallafall...
Först drogs vinnarna på poängpromenaden, och de
ﬁck plocka varsin vinst från medarrangören Bassetklubben Väst. Man kunde ha maximalt 12 rätt.
Vann gjorde Claes Hedberg med 11 rätt. Tvåa kom
Jessica Dahlgvist och trea Carina Gabrielsson.
Även i år var det ett välfyllt prisbord. Alla deltagare
ﬁck varsin hundmatskål med lite hundsaker i. De
som placerade sig etta, tvåa eller trea i sin klass ﬁck
även välja en valfri hundleksak på bordet. Alla deltagare ﬁck även diplom.
Vinnare i anlagsklassen blev Freija, tätt följt av två
värmländska hundar i form av Joy och Indy.
Domaren uttryckte att alla hundar hade haft ett bra
tempo, och att det var det viktigaste han kontrollerade under anlagsprovet.

Tempot på hundarna togs även upp av Inger & Roger
innan prisutdelningen. De framförde önskemål om
att vi borde få ner tempot på våra hundar, det var
endast en öppenklasshund under KM:et som ﬁck
full poäng på tempot. Risken med högt tempo är att
hunden slarvar, samt att en stressad förare tätt bakom
stressar upp hunden än mer.
Fjolårets klubbmästare i öppenklass, Tilda, knep
även i år en pallplats i form av bronsplats. Guldplatsen i år knep Bizkit, fjolårets raket inom viltspår.
Och precis som förra årets KM så ﬁck även i år vinnaren i öppenklass ett åtråvärt hederspris. För Bizkit
var detta hennes andra på ett år.
Tre generationer viltspårschampions deltog även i
klubbmästerskapet, vilket nog är ganska unikt inom
de ﬂesta klubbmästerskap i viltspår.
Vädret för dagen var lite solsken, uppehåll och lätt
ﬂäktande. Vissa av ekipagen hade stött på älgspår,
nån hade sprungit på ett rådjurskadaver i spåret, och
nån hund var intresserad av fåren i hagen bredvid.
Men överlag var det en mycket bra dag med bra
resultat och glada hundägare.
Facit för KM är tre godkända anlagsklass, 6 stycken
förstapris, ett andrapris, ett tredjepris och ett hederspris.
Pinschersektionen tackar Inger och Roger Skoglund
samt Bassetklubben Väst för det arbete ni lägger ner
för att kunna hjälpa Pinschersektionen att återigen
arrangera vårt klubbmästerskap. Vi vill också tacka
Curt Muhrén som med mycket kort varsel ställde
upp och tog hand om anlagsklassen.
Vi jobbar just nu med att redan nu få ordning på
nästa års klubbmästerskap, och se om vi kan få det
till ett ordinarie/fast prov. Så öva på, så ses vi nästa
år!
Text: Claes Hedberg & Jessica Dahlkvist
Foto: Jessica Dahlqvist & Ulla-Britt Svahn

Anlagsklassen, från vänster:
Anna & Joy, Carina & Freija samt Karin & Indy.

Har du nånsin funderat på hur man gör sån där snygg blyertsteckning
på sin hund? Kelpieägaren Joanna berättade på ett internetforum hur
man gör steg-för-steg, klicka på nån av bilderna så får ni se ﬁlmen!

Ett stort tack till Joanna Fahlen för att vi får
använda bilderna och ﬁlmen i vår tidning.

allis - fÖrsvarets nya stridshund

tiken allis har med sin husse
under en sommarkurs pÅ flygflottilj f7 genomfÖrt sitt fjÄrde
soldatprov. det Är det andra hon
har gjort pÅ kinnekulle
tillsammans med flygvapnets bassÄkerhetspluton. soldatprovet
denna gÅng innebar bland annat
35 km fotmarsch, fyspass och
skjututbildning i hus. allis har
Även deltagit i den Övriga verksamheten under sommarkursen
som att vara pÅ plats nÄr stridsflygplanet jas 39 gripen landar
och lyfter pÅ plattan.
Ps! Allis har ej flUgit hälsar husse.

Allis äter Jägarbiff ihop med husse.

Text: Joanna Måård

Terapihundsfamiljen Vilja och Alfonz

Här är mor och son som jobbar ihop som Terapihundsekipage ihop med sina ägare Sara Carlberg och Lenita
Andersson. Vilja är 7 år och Alfonz är snart 5 år, de är två pinschrar med otroligt ﬁna egenskaper. Båda har lugnet och
är mycket tålmodiga och vänliga hundar.
Som terapihundsekipage jobbar båda hundarna ak�vt för e� bä�re välbeﬁnnande hos människor. Båda hundarna är
cer�ﬁerade terapihundar hos Hundsteg i Enköping. De har genomgå� en utbildning som håller följande standard:
Utbildningskrav :
Minimum 50 timmar lärarledda lektioner.
Krav på ämnen: Etologi. Sjukdomslära.
Geriatrik, Psykologi. Barn/ungdomar, Säkerhet
Minimum 20 timmar praktik som redovisas
skriftligt. Specialarbete
(minimum 10 sidor, 12 punkter)
Litteratur minimum 10 böcker avhandlande
ämnen relaterade till hund och hundträning.
Vardera provens innehåll kan läsas mer om nedan.
Vardagslydnad.
Prov ska visa på att hunden klarar av moment så som: Gå ﬁnt i koppel, Inkallning, Hälsa ﬁnt, Passivitet, Hantering, Stanna kvar,
lystra och lyda främling i förarens frånvaro, hantera störningar, gå igenom folksamling samt passera hundar.
Special moment
Prov ska visa på att hunden klarar av följande moment: Apportering av 4 olika föremål (trä, plast, papper och metall). Sända
föremål. Hakan i handen/knäet. Backa. Gå bakom. 4 konster.
Uppkörning
Prov ska visa på att hunden klarar av att arbeta som terapihund. Kunna utföra sitt arbete i en stökig situation med ﬁguranter
som har förberetts av testledaren. Där minst ska minst 1 barn och 5 vuxna ska närvara . Hund och förare ska aktivt arbeta med
ﬁguranter som uppvisar olika personligheter. Ointresserade, högljudda, hårdhänta, frånvarande, utan tal och så vidare.
Hunden ska testas i oväntade ljud, plötsliga/oväntade rörelser, inte stjäla mat från bord och/eller händer. Barnhantering. Föraren
ska visa att denne kan hantera oväntat uppkommen händelse, både mot hund och klient.
Uppkörningen ska fortgå under minst 40 minuter för att även visa på hundens uthållighet och kapacitet.

Terapihundsfamiljen Vilja och Alfonz

Det är med andra ord en rä� tuﬀ utbildning och hundarna får gå igenom en hel del prövningar. När Alfonz och jag
började utbildningen trodde jag a� vi aldrig skulle klara det. E� av momenten som bara måste si�a är apporteringen.
Alfonz hatar verkligen a� ta saker i munnen, han har aldrig ha� någon naturlig fallenhet för föremål.
Tack vare klickern lyckades vi och genom utbildningen har jag och Alfonz tagit oss otroligt mycket närmare varandra.
Vilja har omplacerats �ll Lenita för drygt e� år sedan, hon hade en mycket god grundlydnad som involverade
apportering så det momentet gick lä�are för henne.
Den långa och krävande utbildningen är helt klart värt besväret för glädjen i a� arbeta som terapihundsekipage är
enorm. De arbetsområden som man kan använda sig av de�a är många. Vi kan jobba inom vård, skola, barnomsorg,
kriminalvård, terapi, och en hel del annat. Alfonz och Vilja jobbar just nu mestadels på vårdhem och förskolor.
Två gånger i veckan besöker de Stortorps äldreboende och jobbar med gamla. De som är dementa har ha� enorm
glädje av besöken. Genom a� vi besöker deras boende så sjunker de gamlas blodtryck, de äter och sover bä�re och
framför allt så får de en mycket bä�re social gemenskap. En del kan vara lite deppiga och vill egentligen inte gå upp
ur sängen.
Genom a� hundarna besöker avdelningen så är det en självklarhet a� kliva upp och följa med på ak�viteterna. När
man besöker e� vårdhem så kan det vara a� låta de boende få klappa och mysa med hundarna, det kan vara a�
hunden får ligga i deras säng och njuta ihop. Värmen ifrån hunden framkallar enormt posi�va hälsoeﬀekter för den
som tar emot. Andra sä� a� arbeta med terapihunden är sjukgymnas�k, många vill gärna inte röra på sig på ålderns
höst, men �llsammans med hunden så blir fysioterapin en rolig och uppiggande ak�vitet.
Alfonz jobbar mycket med förskolebarn. Målet med hans arbete är a� förebygga mobbing och lära barn a� utveckla
sin empa�, respekt och ansvar för djur och människor. Genom a� vi utvecklat övningar som involverar hunden kan
barnen få en enkel och konkret kurs i hur man ska vara en bra kompis och framför allt hur man hanterar och hälsar på
okända hundar.
Jag och Lenita har �llsammans med en kollega öppnat e� café och hundcenter i Skogås som ligger i södra delen av
Stockholm. Tanken är a� samla hundmänniskor och skapa e� roligt och ak�vt hundliv för alla i södra Stockholm. Där
kommer vi även a� kunna erbjuda möten för barn och äldre i vår terapihundsverksamhet.

Så skriver du motion till årsmötet
Vill du kunna påverka vad som sker inom en Man har möjlighet att på årsmötet dra tillbaka sin
klubb? Då är motionsskrivande nog ett av de motion, men även om man drar tillbaka motiobästa redskapen i verktygslådan.
nen så kan den bli aktuell för omröstning. Mötesordföranden ska fråga vid tillbakadragande
SKKs Föreningskommitté har gjort en bro- av motion om det ﬁnns någon annan som vill
schyr i hur man skriver bra motioner. En mo- väcka motionen, och således ”ärva” motionen.
tion kan tyvärr falla på grund av tekniska fel
eller att den är för otydligt skriven. Risken Vad kan man motionerna om?
ﬁnns också att en otydlig motion röstas igenom Ja, egentligen vad som helst så länge det ligger
vilket gör att till exempel en styrelse kan tolka inom dels klubbens intresse och styrelsens bedet på annat sätt än den som skrev motionen. fogenheter. Motioner som bifalls av årsmötet
blir ett slags styrdokument för hur styrelsen ska
Först och främst måste din motion lämnas in arbeta framöver. Motionera inte om ”onödii tid, exakt när den senast måste vara inne står ga” saker, för det är endast en årsmötesmotion
i klubbens stadgar. Där framgår det att motio- som kan upphäva en tidigare årsmötesmotion.
nen skall vara inlämnad till styrelsen senast 6 För närvarande är alla regler kring årets hundveckor före årsmötet ska hållas, det innebär i tävlingarna hos styrelsen, de har ansvaret. Om
sin tur att styrelsen måste meddela i god tid du vill förändra nåt och skriver en motion, och
när årsmötet skall hållas så att medlemmar- den bifalls av årsmötet, så måste man följa din
na får möjlighet att inkomma med motioner. motion. Om sedan det du har motionerat om
skulle bli inaktuellt så kan inte styrelsen ta
När din motion inkommer till styrelsen så bort det ut reglerna, då det är årsmötet som har
kommer de att gå igenom motionen, och ge beslutat att det ska ﬁnnas där. Då måste man
sin rekommendation till årsmötet hur med- vänta tills nästa årsmöte och där ska en motion
lemmarna ska agera kring motionen. Det som upphäver tidigare motion röstas igenom.
kan vara att man tillstyrker motioner, avslår
motionen eller anser att den är besvarad. Be- Det ﬁnns otaliga exempel på viktiga frågor som
svarad innebär att det motionen handlar om har väckts genom motioner, och även om din
redan är under arbete, till exempel om man motion inte skulle bifallas så den kan vara en
föreslår att klubben ska införa ett visst häl- väckarklocka för både styrelse och medlemmar.
sotest på alla hundar men att detta redan pågår eller är under uppbyggnad så kan styrel- SKK/FK har mer information i sin broschyr
sen rekommendera att motionen är besvarad. om hur man skriver motioner, inklusive exempel. Börja gärna klura redan nu på vad
Utformningen av motionen är faktiskt vik- du vill motionera om, så kanske det är din
tig, tänk över formuleringar och ordval ﬂe- motion som vi får se på årsmötet nästa år?
ra gånger innan du skickar iväg motionen.
Om du är på plats på årsmötet så kommer Broschyr hos SKK om motioner (PDF-format)
du dock beredas möjlighet att förklara din
motion, och då får göra vissa mindre förändringar utan att själva innebörden ändras.

Mälarpinscherspecial 2009

Välkommen till

Pinscherfnatt!
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Tack allihopa!

Årets Mälarpinscher avklarades i somras,
och det blev den folkfest som vi önskade. Troligtvis, och förhoppningsvis, årets
största pinscherutställning. Mycket tid
och kraft har lagts ner på förberedelserna av utställningen. Styrelsen, utställningskommittén, webmaster, Pinscherfnatts redaktion och flera andra har varit
involverade i projektet. Vi vill passa på att
tacka Anna Borg för hjälpen med anmälningar och katalogsammanställning.
I detta stora julnummer av Pinscherfnatt
hittar du 11 sidor om Mälarpinschern inklusive resultatlistor och många underbara bilder. Vi tackar alla som har bidragit
med bilder.
För första gången var det en svensk pinscheruppfödare som dömde Mälarpinschern, och det skedde med bravur. Domare
Joakim Falk skötte sig uppdrag utmärkt
och hade god hjälp av våra ringsekreterare
X och Y. De har faktiskt varit ringsekreterare i snart 10 år i rad på Mälarpinschern!

För oss som arrangerade började det tidigt på
morgonen och avslutades sent på eftermiddagen, man kan enkelt säga att vi var där
först och gick sist. Något som ni utställare
och besökare ska ha en jätteeloge för är att
inga hundar lämnades i varma bilar samt
att ni var duktiga på att plocka upp efter er.
Pausunderhållning i år var Josefin Mälman
och Azlan som visade upp två olika freestyleprogram. Tyvärr spökade ljudanläggningen
så ljudet försvann abrupt mitt i programmen.
Ljudanläggnignen ville inte riktigt fungera
som ni säkert märkte om ni var på plats. Det
var tråkigt, då domaren var utrustad med en
mikrofon och konkurrensplaceringar öppet
redovisades, samt ibland övriga omdömen.

Vädrets makter var med oss, vi hade uppehållsväder i princip hela dagen. Inte för
varmt, inte för kallt, inte för blåsigt. Det kom
Bilden på förra sidan visar utställningens lite regn mitt på dagen, men det kunde ha
äldsta hund, Lucky. En nyhet för i år var varit värre med tanke på väderprognoserna.
att hundar som har fyllt 11 år kunde anmälas gratis, och Lucky med sina 12 år upp- Tack för i år, vi ses väl nästa år?
fyllde givetvis kraven för gratis anmälan.
Foto förstasida i denna special: Linda Hansen

STYRELSEN

Ansvarig utgivare: Christer Carle
Produktion & layout: Claes Hedberg
Redaktion: Claes Hedberg & Emma Björkwall
(även text & bild där annat ej anges)
pinscherfnatt@hotmail.com

Vi reserverar oss mot felskrivningar i resultlistorna.

Resultat valpar
4-6 månader
Hanar
Ceriinan Pikachu
Romfartuna’s Black Adder
Romfartuna’s Black Knight
Zepzax Uccello

1 HP
2 HP
3
4

BIR VALP

Tikar
Romfartuna’s Black Chili
Appealing Grace Dixie Ad Astra

1 HP
2 HP

BIM VALP

Hanar
Rivendells Ideﬁx
Campange

1 HP
2

BIM VALP

Tikar
Lilla Enebys Kom´Kamelia
Comtessa

1 HP
2

BIR VALP

Avelsgrupp valpar 4-6 månader
Romfartuna’s Ulysse
Romfartuna’s Ztella

1 HP
2 HP

BÄSTA

6-9 månader

Uppfödargrupp valpar 4-6 månader
Romfartuna’s
1 HP

BÄSTA

Resultat juniorer
Hanar
Leonardo
Zepzax Veni Vidi Vici

1 HP
2

Tikar
Fundoras Hera
Quebec’s Dansör Dakita
Xitamiz Venuz Vanda
Appealing Grace Cediza
Lilla Enebys Jade
Tunnbindarens Cilla

1 HP BIR JUNIOR
2 HP
3
4
Deltog ej
Deltog ej

BIM JUNIOR

Alla foton i denna special är tagna av Suvi
Andersson, Linda Hansen, Pia Widerberg och
Ulla-Britt Svahn.
Pinschersektionens styrelse samt redaktionen tackar så mycket för att vi får lov att använda alla dessa underbara foton från årets
pinscherhändelse i Pinscherfnatt.

Resultat
Hanar

Tikar

Unghundsklass
Hickson Fellow Out Of Five
Beebronx Black Angel
Hjerpvikens Frode
Go’vakker Cazino Son Of Othello
Hjerpvikens Ferdinand
Lilla Piröns Leonardo Lee

1 HP
2 HP
3 HP
4
5
Oplacerad

Öppenklass
Quebec’s Inachos Ileo
Rivendells Gingerbread Zorro
Hjerpviken’s Wincent
Quebec’s Alm Bravo
Lilla Enebys Frost
Hickson Exlucive Exit Of Electra
Xitamiz Molekyl

1 HP
2 HP
3
4
5
Oplacerad
Oplacerad

Championklass
Romfartuna’s Ulysse
Quebec´s Active Pine
Hickson Bull’s Eye Of Taurus
Lilla Enebys Fabulous Rocko
Lilla Enebys Canjo
Bitsikka’s Kaizer
Lilla Enebys Bobby
Lilla Piröns Hasty Haryton
Rivendells Capricorn
Xitamiz Othello

1 HP
2 HP
3 HP
4 HP
5 HP
Oplacerad
Oplacerad
Oplacerad
Oplacerad
Oplacerad

Veteranklass
Romfartuna’s Talisman
Lilla Enebys Qing Mickey Mouse
Kaitler Invoking Charm
Lilla Enebys Lucky
Asketvetens Cerutti
Asketvetens Chaz

1 HP BIR Veteran
2 HP
3 HP
4 HP
5
Deltog ej

Bästa hanklass (bhkl)
Quebec’s Inachos Ileo
Romfartuna’s Ulysse
Quebec´s Active Pine
Romfartuna’s Talisman
Hickson Bull’s Eye Of Taurus

1 BIR
2
3
4
5

Unghundsklass
Beebronx Angel Of Mine
Hjerpviken’s Florence
Hjerpviken’s Fiorentina
Ghastly’s Empress Of The Dark
Hickson Ghea

1 HP
2
3
4
5

Öppenklass
Quebec’s Amore Amie
Zepzax Yuvel
Appeling Grace Ambra Ad Astra
Xitamiz Olympia
Zepzax Yessie

1 HP
2 HP
3
4
5

Championklass
Angelsun Grand Attraction
Quebec’s Exactly Exetta
Lilla Enebys Walencia
Lilla Enebys Deema
Sd Mad Hatters Tempest
Asketvetens Eisa
Quebec’s Zanny Zazza
Rivendells Canyo
Romfartuna’s Zaffran

1 HP
2 HP
3 HP
4 HP
5 HP
Oplacerad
Oplacerad
Oplacerad
Oplacerad

Bästa tikklass (btkl)
Angelsun Grand Attraction
Quebec’s Exactly Exetta
Lilla Enebys Walencia
Fundoras Hera
Quebec’s Amore Amie

1 BIM
2
3
4
5

Avelsgrupp

(räcker med 3 avkommor för komplett grupp)
Lilla Enebys Walencia
Xitamiz Othello
Falkenheide Wito
Kaitler Haggiths Blessin
Lilla Enebys Zaﬁr To Zepzax
Lilla Enebys Ämaja
Quebec’s Exactly Exetta
Sultan de la Perle du Cap
Xitamiz Hickory
Zlatan Zhen Igniculus

1
2
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej

Uppfödargrupp
(räcker med tre hundar för komplett grupp)
Hjerpviken’s
Zepzax
Hicksons
Lilla Enebys
Quebec’s
Rivendells
Romfartuna’s
Xitamiz

1
2
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej
Deltager ej

Parklass
Romfartuna’s Ulysse / Romfartuna’s Ztella
Beebronx Black Angel / Beebronx Angel Of Mine
Hjerpviken’s Fiorentina / Hjerpviken’s Florence

1
2
3

Bästa huvud
och uttryck
Angelsun Grand Attraction
Romfartuna’s Ulysse
Fundoras Hera

1
2
3

Bästa rörelser
Quebec’s Inachos Ileo
Angelsun Grand Attraction
Quebec´s Active Pine

1
2
3

En utställare ville spela domaren ett spratt och kom in med en Rhodesian Ridgeback
istället. Detta gav upphov till många glada skratt bland alla på utställningsplatsen.

BIR och BIM vuxenklass, tillsammans med domare Joakim Falk.

Vi ses väl nästa år?

