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Mälarpinschern 2019 + cupen

Årets rasspecial går av stapeln den 31/8 på Vilsta camping i Eskilstuna. Förutom den
uppskattade utställningen så arrangerar också dvärgschnauzerringen “cupen” där
man kan tävla i agility, lydnad och rallylydnad, självklart går det bra att delta i bägge!
När? 31 augusti Vart? Vilsta, Eskilstuna
Domare? Wenche Eikeseth, Norge
Sista anmälningsdag? 29 juli
Klasser utställning: valp 4-6 och valp 6-9. Övriga klasser enligt officiell standard.
Givetvis tävlar även uppfödargrupper och avelsgrupper. Avgifter: Valpklasser 170 :- ,
veteraner 250 kr (över 10 år gratis) och övriga klasser 350:Barn med hund och parklass 30:-/ekipage anmäl på plats senast 12:00 på lördagen.
Katalogavgift 40:Vi kommer ha ett stort lotteri med mycket fina priser under lördagen!
Medlemskap i klubben krävs för deltagande i alla klasser Hela klubbarrangemanget
får räknas med på Årets Hund tävlingarna.

Anmälan Mälarpinschern: www.pinschersektionen.se
Anmälan Cupen: www.dvärgschnauzer.se

PINSCHERLÄGER 13-15 september

Välkomna på läger!
Nu är det hög tid att boka in er på årets pinscherläger. Två nätter med mat inkluderat
och en massa skojiga aktiviteter. Ett jätteroligt tillfälle att träffa andra likasinnade och
prova på lite olika sporter. Bland annat spår, rallylydnad och apport. Passar

utmärkt för nybörjare såväl som mer erfarna. Aktiviteterna individanpassas utefter
nivå och blir ett roligt prova-på tillfälle ihop med din hund.
Kostnad: 2 nätter med helpension 1600:- /ekipage
Det finns tre platser tillgängliga för egen husbil/husvagn med el, kostnad blir då
istället 1400:-/ekipage
Extra hund som deltar i aktiviteter 400:- / Extra person utan hund 1000:-

Vart: Djupdalens gård, 2 mil norr om Lindesberg
Sista anmälningsdag är 15 juli och anmälan är bindande
Maila in ditt och hundens namn och medlemsnummer till
tavling@pinschersektionen.se
Märk mailet med “pinscherläger”
Inbetalning sker till bankgiro: 837745-9
Eller swisha till 123 236 37 86
Betalningen märks med läger och ditt och hundens namn
Hoppas att vi ses i september!

Nu anordnar Pinschersektionen BPH!
BPH i Skutskär den 29/9
Kostnad 850kr
Begränsat antal platser.
Anmälan till
cattis@pinschersektionen.se
BPH i Härryda/Göteborg den 29/9
Kostnad 900kr

Begränsat antal platser.
Anmälan till
ami@pinschersektionen.se
Hunden måste ha fyllt 1 år för att
delta. Ange hundens fullständiga
namn och regnr samt dina
ägaruppgifter i din anmälan,
medlemmar i Pinschersektionen
har förtur.
Observera att det är lokala
prisskillnader vi inte styr över
själva.
Varmt välkomna!

RINGRAPPORTERING
Läs om senaste resultaten inom utställning

Internationell SKK SUNDSVALL 19/4

Nationell SKK VÄSTERÅS 27/4

Domare: Göran Åkesson

Domare: Jeanette Lemmeke

Antal anmälda: 26

Antal anmälda: 9

BIR Lilla Enebys Oxford m CACIB
BIM Lilla Enebys Hit´Hazman m CACIB

BIR Lilla Enebys Xingo
BIM Lilla Enebys Orlando

Nordic SKK LIDKÖPING 12/5

Nordic SKK HÄSSLEHOLM 18/5

Domare: Gunnar Nymann

Domare: Eva Nielsen

Antal anmälda: 5

Antal anmälda: 6

BIR Conspirol Allegra

BIR Lilla Enebys Xingo
BIM Lilla Enebys Rufus

SSPK HÄSSLEHOLM 19/5

Nationell SKK Piteå 25/5

Domare: Göran Åkesson

Domare: Dina Korna

Antal anmälda: 9

BIR Lilla Enebys Zelda
BIM Lilla Enebys Rufus

Antal anmälda: 1

BIR Hot Sweets Ocean's Odessa

Nordic SKK GIMO 26/5
Domare: Helin Tenson
Antal anmälda: 17

BIR Lilla Enebys Oxford
BIM Conspirol Rotzakroi

#COMPETINGPINSCHER
Läs om senaste resultaten inom hundsport

VILTSTPÅRSKURS I ÄLVKAREBY!
Det var kul att se så många tappra pinscherägare på plats i
Älvkarleby denna kylslagna morgon i början på April. Totalt
11 hundar deltog under kursen och detta gör vi gärna om!
Snön hade fallit under natten, men i takt med att värmen
steg så smälte snön och blev till slask.
Vi började i jaktstugan med en introduktion av Desirée
och Janne, viltspårsdomare, där de gick igenom den
teoretiska biten av viltspår. Hur man man tränar
hemma och hur vi på bästa sätt jobbar vidare själva
efter kursens slut. Efter det så åkte några ut i skogen
med instruktörerna för att gå varsitt motivationsspår
och vi andra stannade kvar och drack kaffe. Sedan
byttes vi av så att alla fick gå ett spår var. Några av
hundarna tyckte att det där med människor som följde
efter en i skogen och som luktade konstigt
(instruktörerna och blod) var oerhört läskigt och vissa
spårade som de aldrig gjort annat och var väldigt
motiverade.

Tyvärr så hade det kommit för mycket snö så de två som hade kunnat göra
anlagsprov denna dag fick tyvärr avstå detta.Tråkigt, men vädrets makter kan vi inte
styra. Vi hade iallafall en väldigt trevlig dag tillsammans och solen kom fram
ordentligt när grillen slogs på och lunchen skulle intas.

En trevlig och lyckad dag trots typiskt aprilväder, tack alla som deltog!
PS. Stort grattis till Ängagårdens Chives med matte Jessica som lyckades fixa
anlagsprovet några veckor senare, bra jobbat!

RESULTAT FRÅN VILTSPÅRS KM 2019
Årets klubbmästerskap gick av stapeln den 11 maj i Hökensås/Tidaholm. Domare
var Roger Johansson och Bitte Andersson, vi hade 9 anmälda hundar varav 8
deltog. När alla gått sina spår hade vi prisutdelning, mingel, korvgrill och njöt av
hembakad fika. Slutligen tog vi en gemensam promenad och vi är väldigt glada över
att vädret visade sig från sin bästa sida för tredje året i rad.

Öppenklass med chans på klubbmästare titeln:
Svensk Pinscher Vinnare, SPV:
1.

Magleddies Primadonna, SPV, 1a pris med Jonatan Tingström

2.

Elizabeth AiJa II Set Bohemicus, 1a pris med Amelie Tingström
(Svensk viltspårschampion idag!)

3.

Jumping All Over Capricorn Jr, 1a pris med Cattis Zachariasson

4.

Lilla Enebys Legolas, 1a pris med Jonatan Tingström

5.

Noticeable I Knew I Loved You, 1a pris med Tony Molgård

6.

Conspirol Allegra, 2a pris med Cecilia Carlbom Widén

7.

Rivendells Skrållan, 2a pris med Lotta Zanderholm

8.

Conspirol Superboy, avbrutet med Cecilia Carlbom Widén

Tusen tack till alla som deltog och våra domare Roger och Bitte!

!!!Jonatan & Dexter satsar på agility-SM 2020!!!
Den 15 maj inleddes kvalperioden för agility-SM 2020 och
Sveriges elit gick in i ett nytt “agilityår” för att plocka
efterlängtade pinnar, dvs kvalresultat. Hunden behöver 4
kvalresultat i hoppklass och 4 i agilityklass för att få lov att
delta på SM. Detta uppnås genom att placera sig bland dom
15% bästa på resultatlistan av samtliga starter. Det gäller
alltså att ta sig runt banan på så kort tid som möjligt och allra
helst felfritt. För en Pinscher är det inte alltid självklart att
toppa tiderna mot alla snabba Border collies men en Pinscher
som håller hyfsat jämna steg när det väl sitter är Lilla Enebys
Legolas “Dexter”. Tillsammans med husse Jonatan har han
tävlat i klass 3 sedan slutet av juli 2018 och detta blir deras
första försök på ett individuellt SM-kval.
Hej Jonatan! Hur har ni laddat inför den här säsongen?
Den här säsongen är lite speciell i och med att det är vår första hela säsong i klass 3 där vi satsar
mot SM så vi har verkligen legat i under vintern. Dexter har simmat och tränat i ridhus på tungt
underlag för att hålla kondition och muskler igång. Själv har jag varit på gymmet 4 gånger i veckan
samt intervalltränat för att orka hinna med honom i svängarna. Det känns verkligen som om vi gått ut
i toppform båda två den här säsongen.
Kan du beskriva skillnaden mellan hoppklass och agilityklass?
I agilityklassen har vi hopphinder, tunnlar, däck, slalom, långhopp samt alla kontaktfältshinder som
balansbom, gunga och A-hinder. I hoppklass springer man banan utan kontaktfältshinder vilket
innebär att hoppklassen tenderar att ha snabbare tider då hundarna slipper bromsa in och ta sig över
exempelvis ett A-hinder.
Hur maximerar ni träningen?
Vi försöker verkligen slipa våra svagheter
och träna sådant som ger oss större chans
att pressa våra tider, tighta svängar till
exempel. Sedan letar vi ständigt efter riktigt
duktiga instruktörer att träna för.

Tidigare i vår hade vi en helg med Enya Habel som deltar i svenska landslaget och senare i sommar
ska vi träna för Miska Tomic (Serbien) som tillhör Serbiens landslag och bland annat sprungit VM.
Tidigare har vi också tränat för bland andra Roland Kolenko (Slovenien) och Elena Raatz (Ryssland),
båda VM-medaljörer. En viktig grej när man går för olika instruktörer är att hitta någon som förstår att
alla hundar inte går att träna som en Border collie utan har förståelse för att en Pinscher kräver en
helt annan attityd och andra lösningar. I det avseendet har vi en fantastisk coach i Anna Käll som vi
tränar för regelbundet, hon har som bäst en 4e plats individuellt på VM och erfarenhet av att springa
med många olika raser.
Vad blir er största utmaning under året och hur långt
åker ni för att tävla?
Oj, det är mycket som ska fungera på tävling och största
utmaningen blir helt enkelt att hålla ihop hela vägen. På
Swedish Open tidigare i våras sprang vi en riktigt svår bana
där 9 hundar kom runt felfritt av 105 starter. Vi höll ihop
felfritt till tredje sista hindret när luften gick ur mig och jag
inte lyckades vara så tydlig i mitt verbala kommando. Då blir
skillnaden mellan pallplacering och disk väldigt väldigt liten.
Så vi tränar på att hålla fokus och få till ett bra flyt hela
vägen in i mål. Vi inledde säsongen med en SM-pinne i
hoppklass och en i agilityklass så ingenting är omöjligt!
Nu när vi satsar ordentligt så kommer vi åka längre än
vanligt. Redan den 6/6 gör vi vår längsta resa och bilar upp
till Umeå för två dagars tävling. Det ska bli väldigt
spännande!
Stort lycka till önskar vi Jonatan och Dexter!

STORT LYCKA TILL ÖNSKAR VI ER ALLA UNDER TÄVLINGSÅRET 2019!
tagga gärna #competingpinscher när ni delar era resultat och erfarenheter

TÄNK PÅ VÄRMEN I SOMMAR!
Nu kommer sommar och sol och allt det där vi njuter av, finns väl inget bättre än en solfläck att
sova i sa Pinschern? Tänk dock på att bilen är en riktig värmefälla och att det snabbt blir varmt,
även om du bara tänkt vara borta en kort stund. Sätt gärna en digital termometer väl synligt vid
buren i bilen och en lapp med ditt telefonnummer.

Tid på dagen

Temp ute

Väder

Temp i bilen

08:30

+ 14 C

Skugga

+ 19 C

09:30

+ 18 C

Skugga

+ 38 C

10:30

+ 20 C

Blandat

+ 47 C

11:10

+ 20 C

Sol

+ 57 C

12:00

+ 23 C

Sol

+ 62 C

13:30

+ 22 C

Sol

+ 85 C

Sommaren är den årstiden då dom allra flesta av oss är på resande fot med våra hundar. Vi åker
på utställningar, semester, aktiviteter och utflykter. Så här kommer några handfasta tips för en
bekvämare biltur och resa.
Frys in era vattenflaskor så håller dom sig kalla längre
när ni ska ut och åka, för längre resor är det perfekt att
lägga flaskan i en kylväska.
Stanna och rasta ofta i friska luften och vill hunden inte
dricka så mycket så är det perfekt att bjuda den på lite
glass (gärna laktosfri) för att svalka den.
Ska du stanna någonstans? Lägg en silverduk över

bilen och öppna upp ordentligt (sätt gärna lås på buren)
så att det blir luftgenomströmning. Silverduken reflekterar
solens strålar upp till 80% och skapar en mer behaglig
temperatur för hunden. Går också utmärkt att spänna upp
över hagen, hänga över utställningstältet eller husvagnen.

ROXIE VANDRAR!
Vi heter Freddy, Lovisa och Roxie och vi planerar
vår första gemensamma vandring. Turen går från
Nikkaluokta till Kebnekaises sydtopp och tillbaka.
En sträcka på totalt ca 6 mil med packning för oss
och vår 5 åriga pinscher Hot Sweets Rock
Roxette "Roxie". Vi har förberett oss genom att gå
dagsturer med övernattning med relevant material
vi ska bära under vår vandring. Roxie kommer
bära upp till 3 kg i Ruffwears klövjeväska. Hon
har fått öva med att bära klövjeväskan helt tom
och sedan har vi ökat vikten i väskan successivt
till max 20% av hennes kroppsvikt, alltså ca 3 kg.
Konditionsmässigt är Roxie i bra form, hon går
eller springer i snitt ca 5 mil/vecka och är fysiskt
stark i kroppen.
Följande saker har vi med oss till Roxie:
Hundmat, proteinpasta och vattenskålar.
Sele, två expanderlinor, Ruffewear klövjeväska
och hundskor, vi har dessutom med oss en extra
hundsko i lite större storlek för plats för förband
om hon skulle skada en tass. Ett värmetäcke och
ett regntäcke samt en första bandet väska med
bland annat kompresser, fun-flex och
självhäftande bandage.
_______________________________________
Roxie kommer ha ett varmare täcke tänkt för
natten i tältet och ett regntäcke till vandringen
samt en stickad mössa för öronsnibbarna.
Om hon är frusen kan hon även bära kombinera värmetäcke och regntäcket tillsammans under
klövjeväskan. Temperaturen kan komma att skifta mycket från Nikkaluokta till sydtoppen så det är bra
att vara väl förberedd. i tältet kommer vi sova i underställ med syntet-sovsäckar och Roxie kommer
sova mellan oss iklädd sitt varma täcke. Hon kommer ligga på våra gemensamma liggunderlag samt

med våra tjocktröjor och jackor över sig. Vi har provat detta tidigare och hon är nöjd så länge hon får
sova nära oss och halvt i båda våra sovsäckar. Det blir varmt och mysigt för oss alla tre. Vi har
övervägt separat sovsäck till henne men kommit fram till att det här blir den bästa lösningen för oss.
I matväg kommer vi ta med oss torrfoder och en proteinpasta till Roxie. Till oss själva blir det smaskig
torrmat i olika sorter: frystorkat, havregröt och såklart snabbkaffe.
Vi har även fått rekommenderat att Roxie bör
använda skor under sträckan uppför berget. Därför
har vi vant in skorna här på hemmaplan.
Tältet vi valt att nyttja är ett Hilleberg Nallo GT med
stor och rymlig absid.Tunnelmodell med
myggskyddat innertält. Vi kommer använda
myggmedel på Roxie samt klä in henne i regntäcke
och eventuellt ett myggnät för ansiktet dagtid. Vid
behov planerar vi att pröva en Thermacell
(myggskydd) för att försöka få en myggfri zon i tältet.
Dock kommer antalet mygg minska ju högre upp för
berget vi tar oss.

Vi önskar Freddy, Lovisa och
Roxie ett stort Lycka Till på
sin vandring!

Härlig uppslutning på våra
PINSCHERPROMENADER!

Söderhamn 14/4 , Västerås 12/5, Uppsala 12/5. Stort tack till våra lokalombud som

drar ihop så fina träffar och KUL att så många vill närvara och umgås med sin pinscher. Håll er
uppdaterade på kommande träffar på vår hemsida eller Facebook, alla är välkomna!

NYA TITLAR
Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans!

Lilla Enebys Oxford
Ägare: Birgitta Persson
Ny titel:
Svensk Vinnare 2019

Xitamiz Xtol To The Sky
Ägare: Emma Hansson
Ny titel:
Svensk Veteran Vinnare 2019

Lilla Enebys Hit Hazman
Ägare: Ulf och Susanne Nilsson
Ny titel:
Svensk Vinnare 2019
Lilla Enebys Kom´Kamelia
Ägare: Sofia Brendt
Ny titel:
Svensk Veteran Vinnare 2019

Lilla Enebys Alfie
&
Lilla Enebys Zelda
Ägare: Ulf och Susanne Nilsson
Ny titel:
Svensk Junior Vinnare 2019

Lilla Enebys Orlando
Ägare: Ulf och Susanne Nilsson
Ny titel:
Svensk utställningschampion

Dogiwogin Yenina in Lilla Eneby
Ägare: Maria Kimby
Ny titel:
Dansk uställningschampion

Elizabeth AiJa II Set Bohemics
Ägare: Amelie Tingström
Ny titel:
Svensk viltspårschampion

Unforgettably Zeus
Ägare: Ulrika Hansson
Ny titel:
Svensk viltspårschampion

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss!
___________________________________________________________________
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 2/9 , 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

