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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 
Ledamot: Ami Tingström 
Ledamot: Cecilia Carlbom Widén 
Suppleant: Cathrine Eklöf 
Suppleant: Christer Carle 
 

 
 

“SAVE THE DATE” 

 
17/11 Uppfödarmöte/medlemsmöte 
1/12 Pinscherpromenad Göteborg 
8/12 Pinscherpromenad Uppsala 
15/12 Stockholms Hundmässa 

 
 

Mer info finns på hemsidan och 
facebook! 

www.pinschersektionen.se 
 

SSPK-RUTAN 

 

 

 
www.sspk.se 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

INBJUDAN TILL 

Medlems- och uppfödarmöte 

17 November klockan 12.30 -16.00 

På Uppsala Hunddagis i UPPSALA 

Vi bjuder på smörgåstårta mellan 11.30 - 12.30 

Anmälan krävs till pernilla@pinschersektionen.se 

SENAST  den 10/11-19 

 

 

 

 

 

 

Vi kommer bl.a diskutera RAS och vårt behov av att bredda avelsbasen. 
Syftet med genomgången är att informera kring hur det ser ut för 

pinschern som ras idag. Men det handlar även om att fånga upp från er 
medlemmar och uppfödare och vad ni tycker att avelskommittén och 

klubben ska jobba vidare med, gällande RAS. 

Tidsplanen är att ett reviderat RAS ska kunna skickas in till 
SSPK/SKK strax efter årsmötet i februari 2020. 

Framtaget förslag av RAS fokuserar på att öka avelsbasen. Målen och 
strategierna i dokumentet ska leda till att rasen även fortsättningsvis 

har individer som är friska och sunda. En ras som lever länge utan 
hälsostörningar och med en bra mentalitet. 

VÄLKOMNA! 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
Tack till er som deltog på BPH den 29/9  

i Skutskär och Härryda. 
 

Totalt 12 Pinschrar och 2 Schnauzer blev mentalbeskrivna. Nya datum 
planeras till våren och presenteras efter årsskiftet! 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Avelskommittén eftersöker friska och trevliga hanhundar! 
Pinschersektionen arbetar just nu med en uppdaterad hanhundslista för 

att kunna bredda avelsbasen. Vi söker därför friska och trevliga 
hanhundar över två år som framöver kan tänkas finnas tillgängliga i avel.  

 
Tanken med listan är att den ska 
innehålla så många olika hanar 
som möjligt som inte lämnat fler än 
max tre kullar i Sverige. Vi lägger 
om möjligt in två bilder, en 
huvudbild och en helkroppsbild så 
man ser hur hunden ser ut. Det 
behöver absolut inte vara en 
utställningsbild men gärna tagen 
från sidan. Vi lägger ut hundens 
namn, registreringsnummer, 
födelsedatum och en länk till 

hunden på SKK avelsdata så att olika meriter uppdateras allt eftersom. 
Där finns även stamtavla, eventuella hälsotester, information om 
kullsyskon och dylikt. Vi vill också gärna ha en kortare beskrivning om 
hunden. 
 
Sedan är det förstås alltid upp till både hanhundsägare och uppfödare 
att följa SKKs och Jordbruksverkets riktlinjer och rekommendationer. 
 
Vid intresse eller frågor, hör av er till Cathrine@pinschersektionen.se 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

RINGRAPPORTERING 

Läs om senaste resultaten inom utställning 

 

 

NORDIG DOG SHOW SANDVIKEN 7/9 

Domare: Patric Ragnarson 
Antal anmälda: 16 

 
 

BIR Lilla Enebys Alfie 
BIM Conspirol Allegra 

 

SSPK SANDVIKEN 8/9 

Domare: Nina Lönner-Andersson 
Antal anmälda: 15 

 
 

BIR Lilla Enebys Tillie 
BIM Lilla Enebys Xanthos 

Nationell SKK Öland 8/9 

Domare: Eva Nielsen 
Antal anmälda: 2 

 
BIR Lilla Enebys Rufus 

Nationell SKK GIMO 15/9 

Domare: Lars Widén 
Antal anmälda: 5 

 

BIR Lilla Enebys Beppe 
BIM Lilla Enebys Yoggi 

 

 



 
 
 

Nationell SKK ESLÖV 21/9 

Domare: Åke Cronander 
Antal anmälda: 3 

 
BIR Lilla Enebys Y´Zack 

SSPK SUNDSVALL 12/10 

Domare: Benny Blidh Von Schedvin 
Antal anmälda: 23 

 

BIR Yrkraft's Arez 
BIM Zhivariis Imprezzive Inca 

Nationell SKK SUNDSVALL 13/10 

Domare: Gabriella Carlid 
Antal anmälda: 18 

 
 

BIR Xitamiz Xtol To The Sky 
BIM Zhivariis Imprezzive Inca 

BIS 4 VETERAN 

(ca 30 st veteraner) på SKK 13/10 

 
 Xitamiz Xtol To The Sky 

GRATTIS till ägare  Emma Hansson! 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

#COMPETINGPINSCHER 

Läs om senaste resultaten inom hundsport 
 

 
 

Noticeable Perfect “Dash” har tävlat barmarks SM med matte Anna Blom! 

 
17-18 oktober cyklade Dash och matte Anna in en bronsmedalj på Barmarks 

SM i Gävle, stort grattis önskar Pinschersektionen! 

 
 

 



 
 
 
 

        När dom toppar konditionen tränar 
dom cirka tre pass i veckan på dryga 
milen med varierat tempo i både trav 
och galopp. Däremellan blir det 
promenader i skog och mark, över 
stock och sten och gärna i blåbärsris. 
Varierat underlag hjälper Dash att 
hålla både kondition, muskulatur och 
kroppskontroll. Anna varierar också 
genom att låta Dash simträna när han 
har lust och vädret tillåter. Simning är 
skonsamt mot kroppen och stärker 
såväl stora som små muskler.  Under 
vintern simmar han inomhus i hundpool vilket är ett perfekt alternativ till träning 
när underlaget ute är fruset och skaderisken därmed ökar. På frågan varför dom 
valt just cykel svarar Anna att hon testat springa med Dash men upplever 
skaderisken för sig själv betydligt större eftersom hunden är snabbare än henne 
själv. Cykel blir mer skonsamt och hunden får hålla vilket tempo han vill. Hon tycker 
inte att man ska vara rädd för att prova! 

 

 “På med hjälm och kör, vad kan hända?” - Anna Blom 
 

SM går över två dagar där det sammanlagda 
resultatet räknas. I år var banan både tekniskt 
utmanande med knixiga svängar, geggigt underlag 
och branta backar. Trots detta kändes Dash mer 
rutinerad och följde banans avspärrningar på ett 
mycket bra sätt, bara för matte att trampa på! Efter 
första dagen låg dom delad trea med endast 15 
sekunder till tvåan. Dag två drog Dash på bra från 
start till mål och i mattes huvud malde bara en sak: 
“Tänker inte bli fyra!”. Slutligen knep dom 
tredjeplatsen och till vänster ser ni en stolt Dash 
och matte med årets bronsmedalj. 

 
 

 



 
 
 
 

Det här är barmarksdrag! 
 

I barmarkstil finns det sju olika grenar.  
I linlöpning och cykling är grenarna uppdelade 
i herrar och damer. I övriga klasser sker ingen 
uppdelning. Upp till och med fyra hundar finns 
också juniorklasser. Man tävlar individuellt i 
alla klasser plus att man i linlöpning även har 
stafett. Distanserna ligger allmänt mellan 3 och 
10 km, beroende av temperatur. Vid linlöpning 
är hunden fäst till föraren via ett midjebälte 
med öppen krok. Vid cykling kan man ha 
samma anspänning eller att hunden är fäst till 
cykeln. I övriga klasser ska hunden vara fäst till 
fordonet. 

 
Skillnaden mellan cykel och 
hjulfordon är att på ett hjulfordon 
kan man inte hjälpa till med 
trampor. Har man en cykel och två 
hundar, så måste tramporna vara 
spärrade. Vid fler än två hundar så 
ska fordonen ha fyra hjul och olika 
minimimått och vikter beroende av 
klass. 
 
I barmarkstil, och då speciellt 
linlöpning, så är de flesta 
hundraser lämpliga. Förutom de 
riktigt minsta hundraserna, så 
springer de flesta hundarna 
fortare än en människa på de här 
distanserna.  
 
Flertalet pinschrar är aktiva inom 
draghundsport som aktivering,  
vågar du testa? 
 
 

 
 

 



 
 
 

 

JAKTSPECIAL - SAGA JAGAR ÄLG! 

Det finns faktiskt ett flertal pinschrar som kunnat användas på jakt med goda 
resultat genom åren. En av dessa är Magleddies Xanadou “Saga” som tillsammans 

med husse Stefan jagar älg! 
 

 
Hej Stefan! Hur gammal är Saga och när 
bestämde du dig för att ta med henne på 
jakt? 
 
- Saga är 4,5 år och det var av en ren slump 
som hon har blivit med mig gällande jakten. 
Jag och Saga gick på viltspårskurs för att 
aktivera henne. I samband med det gick en 
av de ”ordinarie” hundarna bort i jaktlaget 
och en annan började bli för gammal så då 
fick jag frågan om det kunde fungera att ta 
med Saga på jakten och på den vägen är 
det. I år var det hennes tredje älgjaktsvecka 
som hon deltar på. Under den tiden har det 
fällts 8 älgar för oss som ekipage, 
framförallt för henne. 
 
Hur har reaktionen varit kring en pinscher 
i jaktlaget? 
 
- Älgjakten och älgjägare är en väldigt 
traditionstyngd händelse och det lyste 
igenom det första året som vi var med.  
Det rynkades väl lite på näsan från vissa ”det där är väl ingen älghund”... men i slutet 
på jakten hade vi ett lyckat eftersök där vi jobbade med en påskjuten älg i över 3,5 
timme innan det hela löste sig. Nu är det ingen som tvivlar på vad Saga kan. 
 
Är det någonting hos Saga som förvånat dig under ert jaktarbete? 
 
-  Det är två saker som sticker ut. Det första, som jag tror alla som har en Pinscher 
kommer bli riktigt förvånad över, är att när vi jagar då är inte vatten och regn farligt 
eller obehagligt längre! Saga kan till och med gå i vattenpölar och hon följer med 
utan problem även när det regnar småspik. Det andra är hennes imponerande 
uthållighet, framförallt när spåret är ”hett”! Då märks det att hon spritter av glädje. 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

Berätta gärna om en händelse som du 
är extra stolt och imponerad över! 
 
- Det måste vara från förra årets jakt. 
När vi avslutar en kväll så ser en av 
passkyttarna en älg som har gått över 
vägen och står i skogen.  
Jag får information om det på 
morgonen efter när jag skall åka ut 
där vi skall gå på för dagen. Men 
istället skickas jag dit där passkytten 
såg älgen gå över vägen kvällen innan. 
 
Jag får en ungefärlig beskrivning över 
vart vi ska ta upp spåret men det är nu 
16 timmar gammalt. Jag låter Saga 
spåra av vägen, hon hittar spåret 
nästan direkt och vi traskar in i skogen 
för att följa det. Efter 1 timme och 45 
minuter spårande på  5,5 km, så skjuts 
en älgtjur cirka 200 m framför oss. 
 
Riktigt imponerande, både hennes motivationen och uthålligheten! Slutligen, har du 
några tips till andra pinscherägare som kanske står i valet och kvalet att låta 
pinschern följa med på jakt? 
 
- Våga ta med Pinschern, bry dig inte om fördomar! Ni kommer överraska den mest 
inbitne. Om man sen aldrig har spårat förut, så prova att gå en spårkurs, där får man 
mycket inputs och kan se sin hund i arbete. Sen bör man träna själv! Det kräver att 
husse eller matte också är uthållig för att gå med ett krutpaket i svåråtkomlig terräng. 

 

Ps. Ni missar väl inte att Pinschersektionen kommer arrangera 

både viltspårskurs och viltspårs KM nästa år igen? 

 

 

 

 



 
 
 

 

Vill du som uppfödare önska valpköpare och medlemmar en  
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR? 

 
PASSA PÅ och skicka en julhälsning till Decembernumret! 

Skicka in ditt kort med tillhörande text till ami@pinschersektionen.se eller 
cattis@pinschersektionen.se SENAST den 14/12. 

kostnad 50 kronor sätts in på Pinschersektionens konto 
PG: 837745-9 eller Swish 123 236 37 86 

Ange julkort + kennelnamn i meddelandet 
 

Vill du och din hund sitta i montern på Stockholms 
hundmässa 14e eller 15e december? 

 
Pinschersektionen bjuder på gratis inträde, kaffe och fika för er som sitter i 
montern. Varje år visar vi upp vår fantastiska ras på rasklubbstorget och vi 
behöver fler trevliga och glada pinschrar med ägare som vill berätta om hur 

det är att leva med pinscher. Hör av till Pernilla@pinschersektionen.se 

 

 



 
 
 

 

NYA TITLAR 

Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans! 

 
 

  
                 Yrkraft´s Ambra 

          Ägare: Lillemor Ökvist 
 

          Ny titel: 
       Norsk utställningschampion 

        Nordisk utställningschampion 

 

 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

 
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 17/12 , har du något roligt att 
dela med dig av? Ny titel, resultat, bilder från en härlig resa eller annat tips? 

Kontakta oss! 
 

 MISSA INTE att man som uppfödare gärna får skicka in julkort till 
decembernumret för en kostnad på 50kr till sektionen! 

 
Cattis@pinschersektionen.se / Ami@pinschersektionen.se 
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