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REDAKTION 

Från och med 2019 har vi en ny redaktion! 
 

                        Cattis & Ami 

 

 

STYRELSE 

www.pinschersektionen.se 
 
Ordförande: Pernilla Fahlén 
Vice ordf: Cattis Zackariasson 
Sekreterare: Pia Widerberg 
Kassör: Christer Carle 
Ledamot: Ami Tingström 
Ledamot: Cina Jacobsson 
Suppleant: Joakim Falk 
 

 
 

“SAVE THE DATE” 

 
24/2 Årsmöte Västerås BK 

6/4 Viltspårskurs 
11/5 Viltspårs KM  

10/3 Pinscherpromenad i Göteborg 
31/8 Rasspecial Eskilstuna 

 
 

Mer info finns på hemsidan och 
facebook! 

www.pinschersektionen.se 
 

SSPK-RUTAN 

 

www.sspk.se 
 

3/3 Fullmäktige Rotebro 
19/5 Utställning Hässleholm 
2/6 Utställning Norrköping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sspk.se/


 

Nu anordnar vi viltspårskurs! 

Följ med på en heldagskurs i viltspår. Lär dig mer om hur hunden fungerar i spåret, 
vad man ska tänka på och hur ni fortsätter träna själva. 

 
Vart: Älvkarleby / Tid: 6/4 kl 10:00-16:00 

Pris: 400kr inkl kaffe och fika. Obs, ta med egen lunch! 
Antal platser: 10 / Instruktörer: Désirée Högman och Jan Westby 

Anmälan: Tavling@pinschersektionen.se , ange namn, hundens namn och ålder 
samt medlemsnummer. 

 
För den som vill göra anlagsprov finns det möjlighet att boka detta separat antingen 

på eftermiddagen efter kursens slut eller på söndagen den 7/4, skriv med i din 
anmälan om du önskar boka anlagsprov också! Extra kostnad för anlagsprov 

tillkommer. 
 

Passa på att göra anlagsprov innan Viltspårs KM i Hökensås semesterby den 11/5, anmälan till KM 
öppnar den 1/3 på hemsidan! 

 



 

RINGRAPPORTERING 

Läs om senaste resultaten inom utställning 
 

Stora Stockholm / Svensk vinnare december 2018 

Domare: Marianne Holm, Finland 
Antal anmälda: 24 

 

 
             BIR / SVENSK VINNARE /                              BIM / SVENSK JUNIORVINNARE / 

                       SVENSK VETERANVINNARE                        SVENSK VINNARE 
                       Ceriinan Quicksilver                                         Lilla Enebys Xingo 

 
SVENSK JUNIORVINNARE: Conspirol Capitale 

SVENSK VETERANVINNARE: Lilla Enebys Kom´Kamelia 

 

MYDOG DAG 1 / 2019 

Domare: Sylvie Dessern, Frankrike 
Antal anmälda: 17 

 
BIR Lilla Enebys Tillie  

 BIM Aivengo Iz Doma Kupidona 
BÄSTA JUNIOR Conspirol Canashi 

BIR VALP Dark Angels Nordic Star Maiden  
BIM VALP Conspirol Superboy 

MYDOG DAG 2 / 2019 

Domare: Elina Tan-Hietalahti, Finland 
Antal anmälda: 14 

 

                   BIR Lilla Enebys Tillie 

BIM Conspirol Capisce 
BÄSTA JUNIOR Hot Sweets Ocean's Olly 



 

#COMPETINGPINSCHER 

Läs om senaste resultaten inom hundsport 
 

 
 

Pinscher är en mångsidig allround hund som med sin smidighet och påhittighet 
passar till många olika hundsporter. Visste du att under 2018 deltog svenska 
pinschrar i 129 olika tävlingar (många med flera starter under samma tävling) 

fördelat enligt nedan: 
 

Agility: 69 
Nosework: 20 

Rallylydnad: 18 
Viltspårsprov: 11 

Lydnad: 8 
Freestyle: 2 
Bruksprov: 1 

 
Dessutom har vi ett par aktiva inom draghundsport och som bäst en silvermedalj från 

barmarks SM i cykel damer presterat av Noticeable Perfect. Utöver detta 
representerade Noticeable You’ll never be so wrong rasen under lag SM i agility och 
som grädde på moset fick rasen sin första rallylydnadschampion presterat av Xitamiz 

Pixie. Här kommer vi rapportera om pinscherns framfart på tävlingsbanorna. 
 

STORT LYCKA TILL UNDER TÄVLINGSÅRET 2019! 

tagga gärna #competingpinscher när ni delar era resultat och erfarenheter! 



 

Våren innebär kursstart! 

 

Nu börjar våren närma sig och det innebär ofta nya kursstarter hos landets 
brukshundklubbar och privata aktörer. Aktivering är roligt och nyttigt oavsett om man 

har som ambition att tävla eller ej. Att lära och leka tillsammans stärker relationen 
mellan dig och din hund och aktivering stimulerar hunden både fysiskt och mentalt. 

Det finns hur mycket kurser som helst men här kommer några förslag på roliga 
kurser att gå tillsammans med din pinscher: 

 
 

Balansträning 

 
Stärk koordinationen och 

självförtroendet genom att lära hunden 
balansera på rörliga föremål! 

Nybörjarkurs i agility 

 
Pinscherns storlek och smidighet gör 

den till en mycket duktig agilityhund där 
man ska ta sig igenom en hinderbana 

på kortast tid! 

Klickerkurs 

 
Lägg grunden för all form av framtida 
belöning med hjälp av en klickerkurs 

och lär er massa tricks på köpet! 

Ringträning 

 
Planerar ni inför sommarens 

utställningar? Hitta självförtroendet och 
miljöträna med andra på ringträning! 

 Spårkurs 

 
Visste du att många pinschrar älskar att 

jobba med nosen? Personspår, 
nosework eller viltspår spelar mindre 

roll, det finns något för alla! 
PS. Missa inte viltspårskurs i 

Pinschersektionens regi den 6/4 

Nybörjarkurs i rallylydnad 

 
Stärk samspelet och hjärngympa er 

igenom en rallylydnadsbana där man 
följer skyltar som i turordning 
uppmanar till roliga övningar! 



 

Vad ska jag ha för belöning? 

 

 
Klicker och en uppsättning belöningar som alltid finns i träningsväskan hos oss! 

 
Utvärdera ständigt dina belöningar, tycker hunden bäst om godis eller leksak? Vilken 

typ av godis och vilken typ av leksak? En jaktleksak med långt snöre kan få igång 
fart och en liten pipleksak kan få igång motivation, eller precis tvärtom! 

Ha gärna två likadana leksaker så att du och hunden kan utföra byteshandel om den 
ogärna vill släppa ifrån sig leksaken eller springer långt bort med den. Generellt kan 

godis vara bäst under den första inlärningen och i moment som kräver stadga, 
moment som kräver fart belönar man oftast bäst genom att gå över till leksak när 

själva inlärningen är färdig. Våga prova olika och kom ihåg att som regel aldrig låta 
belöningsleksaker ligga framme hemma. Förvara belöningar i hundens 

träningsväska och plocka fram när ni ska träna! 
 

Lycka till! 
___________________________________________________________________ 

 
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/5 , har du något roligt att dela 

med dig av? Ny titel, resultat, bilder från en härlig resa eller annat tips? 
Kontakta oss! 

cattis@pinschersektionen.se / ami@pinschersektionen.se 
 

 



 

 


