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REDAKTION

STYRELSE

Från och med 2019 har vi en ny redaktion!

www.pinschersektionen.se

 Cattis & Ami

“SAVE THE DATE”

Ordförande: Pernilla Fahlén
Vice ordf: Cattis Zackariasson
Sekreterare: Pia Widerberg
Ledamot: Ami Tingström
Ledamot: Cecilia Carlbom Widén
Suppleant: Cathrine Eklöf
Suppleant: Christer Carle

SSPK-RUTAN

21/9 Pinscherpromenad /

Rosersbergs slott / Stockholm

22/9 Pinscherpromenad /
Bögs gård Stockholm

29/9 BPH Skutskär
29/9 BPH Härryda/Göteborg
20/10 Pinscherpromenad /
Delsjöområdet Göteborg

17/11 Medlemsmöte/uppfödarmöte

8/9 Utställning Sandviken
12/10 Utställning Sundsvall

Mer info finns på hemsidan och
facebook!
www.pinschersektionen.se

www.sspk.se

Uppsala

Gemensamt uppfödar- och medlemsmöte!
17 November 2019
Vi kommer att hålla till i Uppsala Hunddagis lokaler på Bergsbrunnagatan 3 i
Uppsala. Vi vill ta tillfället i akt och prata om vilka utmaningar vi har framöver
och vad vi vill värna om när det gäller vår fantastiska ras. Ett bra tillfälle för ras
entusiaster och uppfödare att träffas och prata Pinscher!
Mer information med tider och annat kommer att finnas på hemsidan/facebook
inom kort!

VÄLKOMNA!

Mälarpinschern 2019 RESULTAT

Först och främst, tack för en fantastisk rasspecial 2019!
Riktigt roligt med så fin uppslutning. I år hade vi 46 anmälda hundar varav 14 fina
valpar! Dessutom stöttades klubben ekonomiskt av både utställare och åskådare när
vi lyckades sälja slut alla 600 lotter i årets lotteri, TACK till er som medverkade, både
lottköpare och sponsorer!
Vädret visade sig från sin bästa sida och här kommer årets resultat:

BIR VALP 4-6 månader Lilla Enebys Douglas
BIM VALP 4-6 månader Lilla Enebys Dorana

BIR VALP 6-9 månader Lilla Enebys Cello
BIM VALP 6-9 månader Lilla Enebys Beppe

BIR Junior Lilla Enebys Zelda
BIM Junior Lilla Enebys Alfie

Bästa veteran Xitamiz Xtol To The Sky

BIR Conspirol Super Sansone
BIM Lilla Enebys Xingo

Parklass Lilla Enebys Barcelona & Lilla Enebys Bologna

Barn med hund Mollie med Citrus
Bästa huvud och uttryck Conspirol Super Sansone
Bästa rörelse Lilla Enebys Tillie
Bästa uppfödargrupp Lilla Enebys kennel

#COMPETINGPINSCHER
Agilityträff 2019!

Den 2-3 augusti samlades totalt 14 pinschrar för agilityträff i Härryda utanför Göteborg. Vi var 10 hundar
som tränade aktivt och 4 mingelhundar som hejade på. Under fredagskvällen fick alla två chanser var
på en enkel hoppbana och sedan hade vi gemensam grillkväll och promenad. Under lördagen delades
hundarna upp i två grupper, en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp. Alla fick ett träningspass före
lunch och ett efter. Vädret var varmt och soligt hela helgen och en del hundar tyckte det var skönt att
duscha lite under vattenslangen efter träning. Vad som utmärkte helgen var glädjen samtliga förare
visade sina hundar med positiv förstärkning, roliga belöningar och härlig attityd. Vi pratade en hel del
kring vikten av rätt belöning och hur pinschern är en ras som kräver gott samarbete och ömsesidig
respekt. Till lunch åt vi italiensk bondsoppa med vitlöksbröd och dom flesta hundar hade möjlighet att
mingla i trädgården i pausen. Vi avslutade med hembakad fika och promenad.

Självklart återkommer vi med agilityträff nästa år igen! Tusen tack alla som
kom och särskilt tack för att ni visade era hundar sådan härlig attityd!
Tagga gärna #competingpinscher när ni delar era resultat och erfarenheter!

Vad gör du när hunden springer bort?

Att ens hund springer bort är många hundägares mardröm. För att lättare kunna veta vad man kan
göra om det händer så kommer vi här dela med oss av lite tips och råd vi fått ta del av. Den som
hjälper oss med detta är Hanna, en tjej på 22 år som med sin 7 åriga engelska cocker spaniel Sune
hjälper människor att hitta sina försvunna husdjur. Följande text är baserad på Hannas egna
erfarenheter.
Hanna har alltid tyckt det är intressant med spår, uppletande och sök. Detta ledde till att hon hösten
2016 bestämde sig för att utbilda Sune till ID hund då han har en grym nos och backar inte för
någon typ av terräng. Det bästa Sune vet är att få använda nosen och han älskar att arbeta, oavsett
med vad. Han är en genomsnäll hund med mycket motor men även en bra av & på knapp. Berättar
Hanna.

Vi börjar med några tips som är viktiga att tänka på när din hund plötsligt sticker efter
vilt eller plötsligt blir rädd för något!

Skulle din hund helt plötsligt välja att jaga något vilt när ni är ute på promenad eller att något plötsligt
dyker upp och skrämmer hunden så att hunden sticker så är detta värt att tänka på och ha i åtanke:
När en hund sticker efter vilt eller springer iväg av rädsla så får den oftast ett så kallat
''tunnelseende'', det innebär att hunden aldrig tänker på hur den springer, så när tunnelseendet väl
släpper så brukar de flesta hundar börja söka sig tillbaka i sina egna spår. Skulle ägaren börja röra
sig i skogen för att leta så kan de bli att hunden istället får upp ägarens spår/doft och ''hamnar
bakom'' vilket gör att man inte kommer att möta varandra då hunden hela tiden ligger ett steg efter.
Tillslut bli ointresserad av att följa ägarens spår och söker sig till något annat och blir sedan vilsen.
Vad ska man då göra istället? Här kommer tips!
1. Ägaren ska stå kvar på samma ställe som hunden försvinner ifrån.
2. Kontakta polisen och anmäl hunden försvunnen.
3. Kommer inte hunden tillbaka inom snar tid så kontakta folk utifrån som
kan komma och hjälpa till att söka. Du som ägare bör absolut inte röra dig runt platsen, undvik att
lägga nya doftspår!
4. Skulle någon se eller möta hunden så fortsätt inte att pressa hunden utan backa sakta och försök
försiktigt att locka hunden till er. Kom ihåg att låta hunden komma till dem/er. Vill hunden inte
komma så vill den inte, känn av hunden sinnesstämning och använd inga hastiga rörelser.
5. Personer som hjälper till kan lägga matspår tillbaka till platsen därifrån
hunden försvann, platsen som ägaren står vid för att skapa större intresse.
6. Om möjlighet finns så parkera även en bil där och öppna bakluckan, lägg
något som luktar hunden eller ägaren i bakluckan samt en massa mat som luktar gott.
7. Ägaren kan testa att kalla in hunden, men bör inte låta arg eller besviken, utan istället låta
överdrivet glad och signalera att platsen är rolig. En nyfiken hund kommer att komma fram.
8. Är det inte långt hem till bostaden där hunden bor så lägg även ut en
filt som luktar hunden/ägaren samt mat som luktar gott, ifall hunden
skulle börja söka sig hemåt.

9. Måste ägaren av olika anledningar lämna platsen så lägg ut en jacka/filt/bädd som
luktar hunden/ägaren samt mat på platsen där hunden försvann.
10. Kontakta hemtjänsten, posten och allt som kan tänkas röra sig på
kvällarna/dagarna och runt omkring, så att du kan få in en observation på
hunden.
11. Är inte hunden tillbaka inom snar tid och ingen har sett hunden sen
den försvann så bör du kontakta en ID hund. Alla aktiva ekipage står inte med på ID
hundsidan av olika anledningar men viktigt då är att kolla deras resultat och
referenser! Var noga att kolla detta så att du inte blir lurad!
Ibland kan man behöva tänka som en hund och inte som en människa. Vad
skulle du ha gjort om du var hund?
- Då frågar man sig - vad är då en ID hund?
En ID hund går ut på sök för att hjälpa ägaren/människorna att ringa in ett område där djuret rör sig
för att sedan kunna göra en fälla för att kunna fånga in djuret. Sitter djuret fast någonstans så
kommer ID hunden att söka fram hela vägen till djuret.
- Hur gör den det?
En ID hund spårar försvunna djur med hjälp utav en smeller. (En smeller är något som bara luktar
det försvunna djuret. Som t.ex en filt, en hårtuss, en leksak eller en borste).
Så skulle ditt djur försvinna så är det bra om du har en färdig smeller. Har du flera djur så gör en
smeller på alla dina djur.
- Hur gör man en smeller då?
1. Ta fram glasburkar, ett för varje djur.
2. Ta på dig plasthandskar, byt för varje djur.

3. Ta en hårtuss från hunden/katten eller de djur du har, har du ett djur med kort hår eller ingen päls
alls så ta en sminkpad och torka på djuret i armhålor, i munnen, i rumpan, under tassarna så att du
får en doft av det djuret också.
4. Stoppa i hårtussen/padden i en glasburk och skriv namn & datum på djuret så att du har koll på
vems smeller som är vems. Byt var 6:e månad.

Nu har du en färdig och säker “smeller” ifall ditt djur skulle försvinna, som ID hunden kan få använda
sig av.

Följ gärna Hanna och Sune på Facebook:

Sune ID hund

RINGRAPPORTERING
Läs om senaste resultaten inom utställning

Nationell SKK NORRKÖPING 1/6

SSPK NORRKÖPING 2/6

Domare: Gabriel Valdez
Antal anmälda: 12

Domare: Anne- Chaterine Edoff
Antal anmälda: 17

BIR Lilla Enebys Scooby Doo
BIM Lilla Enebys Valerie

BIR Lilla Enebys Alfie
BIM Conspirol Allegra

Nationell SKK NORRKÖPING 8/6

NORDIC DOG SHOW VÄNERSBORG 9/6

Domare:John Wauber
Antal anmälda :12

Domare:Anthony Moran
Antal anmälda :4

BIR Conspirol Allegra
BIM Conspirol Superboy

BIR Lilla Enebys Scooby Doo
BIM Lilla Enebys Oxford

Nationell SKK LEKSAND 15/6

Nationell SKK VÄNNÄS 16/6

Domare: Antonio Di Lorenzo
Antal anmälda: 8

Domare: Jan Herngren
Antal anmälda: 3

BIR Lilla Enebys Xanthos
BIM Lilla Enebys Oxford

BIR Xitamiz Xtol To The Sky
BIM Rivendells From Russia With Love

SSPK BORÅS 29/6

NORDIC DOG SHOW GÄLLIVARE 29/6

Domare:Guenther Ehrenreich
Antal anmälda:12

Domare:Per Svarstad
Antal anmälda: 2

BIR Conspirol Canashi
BIM Conspirol Capisce

BIR Yrkraft´s Arez

Nationell SKK ALFTA 7/7

NORDIC DOG SHOW TVÅÅKER 12/7

Domare: Rob Douma
Antal anmälda: 8

Domare: Eva Nielsen
Antal anmälda: 7

BIR Lilla Enebys Xanthos
BIM Lilla Enebys Oxford

BIR Megamagee Legato Lungo
BIM Lilla Enebys Stardust

Nationell SKK TVÅÅKER DAG 2 13/7

Internationell SKK PITEÅ 13/7

Domare: Anders Tunold-Hansson
Antal anmälda: 7

Domare:Tanya Ahlman-Stockmari
Antal anmälda: 6

BIR Dijontoma's Bramito
BIM Lilla Enebys Stardust

BIR Yrkraft's Ambra
BIM Black Kisser's Dude Dakarai

SSPK PITEÅ 14/7

NORDIC DOG SHOW VÄSTERÅS 20/7

Domare: Joel Lantz
Antal anmälda: 6

Domare: Gunilla Skallman
Antal anmälda: 16

BIR Elenya's Among The Stars Of Sienna
BIM Yrkraft's Arez

BIR Conspirol Canashi
BIM Conspirol Super Sansone

NORDIC DOG SHOW RANSÄTER 28/7

NORDIC DOG SHOW SVENSTAVIK 3/8

Domare: Anne-Chaterine Edoff
Antal anmälda: 6

Domare:Paul Scanlon
Antal anmälda: 3

BIR Spirit Of Moria's Bruinen
BIM Lilla Enebys Rufus

BIR Pelsklings Almar
BIM Beebronx Dis

SSPK ÅSARNA 4/8

Nationell SKK ASKERSUND 10/8

Domare: Maritha Östlund-Holmsten
Antal anmälda: 5

Domare: Maritha Östlund-Holmsten
Antal anmälda: 8

BIR Beebronx Dis
BIM Unforgettably Zeus

BIR Nettle's Nimmerdor
BIM Beebronx Dis

Nationell SKK RONNEBY 11/8

Nationell SKK ÖVERKALIX 17/8

Domare:Roxana Liliana Birk, Danmark
Antal anmälda: 7

Domare:Charlotta Mellin
Antal anmälda:3

BIR Lilla Enebys Rufus
BIM Lilla Piröns Rambling Rozie

BIR Yrkraft´s Arez

NORDIC DOG SHOW NORRKÖPING 17/8

Nationell SKK ESKILSTUNA 18/8

Domare: John Palmer, Australien
Antal anmälda: 9

Domare: Jens Myrman
Antal anmälda: 8

BIR Lilla Enebys Y´Zack
BIM Bright Fox V SM Iris Wonder Flower

BIR Conspirol Canashi

Nationell SKK LJUNGKILE 24/8

Nationell SKK MÄRSTA 25/8

Domare: Carl Gunnar Stafberg
Antal anmälda: 4

Domare: Birgit Seloy, Danmark
Antal anmälda: 16

BIR BeeBronx Dome Dogwogi

BIR Conspirol Canashi
BIM Lilla Enebys Scooby Doo

SSPK ESKILSTUNA 1/9
Domare: Svante Frisk
Antal anmälda: 22

BIR Lilla Enebys Y´Zack
BIM Lilla Enebys Zelda

Tack för alla bilder och resultat över sommarens utställningar, stor lycka
till önskar vi er alla resten av året!

PS. Vi ses väl på stora Stockholm i december?
Glöm inte att anmäla ert intresse för att stå i vår rasmonter och visa upp våran
härliga ras, fritt inträde och fika utlovas!

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

Dogiwogin Yenina in Lilla Eneby
Ägare: Maria Kimby
Ny titel:
Norsk Utställningschampion
Nordisk Utställningschampion
Finsk utställningschampion
Nordic Show Champion Internationell
Champion

Lilla Enebys Tillie

Ägare: Annelie Eriksson
Ny titel:
Norsk Utställningschampion
Nordisk Utställningschampion

Magleddies Always
Ägare: Ida Fjällborg
Ny titel:
RLDN - Rallylydnadsdiplom nybörjare

Ishbels Penny Lane
Ägare: Ida Fjällborg
Ny titel:
RLDN - Rallylydnadsdiplom nybörjare

Unforgettably Zeus
Ägare: Ulrika Hansson
Ny titel:
Svensk Utställningschampion
Norsk utställningschampion
Dansk utställningschampion
Nordisk utställningschampion

Dijontoma´s Aurum
Ägare: Marie-Christine Lindgren
Ny titel:
RLDF - Rallylydnadsdiplom
Fortsättning

BeeBronx Dis
Ägare: Pia Widerberg
Ny titel:
Svensk utställningschampion

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss!
___________________________________________________________________

Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/11 , 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

