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REDAKTION 

Från och med 2019 har vi en ny redaktion! 
 

                     Cattis & Ami 
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“SAVE THE DATE” 

 
28/12 Sista dagen att lämna in 

motioner till årsmötet 
28/12 Pinscherpromenad i Sollentuna 
12/1 Sista dagen att skicka in för årets 

hund-tävlingarna 
8/2 Årsmöte Nacka BK 12:00 

(fika mellan 11:00-11:45) 
 

Mer info finns på hemsidan och 
facebook! 

www.pinschersektionen.se 
 

SSPK-RUTAN 

 

 

www.sspk.se 
 

10/1 Sista dagen att skicka in för 
årets hund-tävlingarna i SSPK 

 
 

 

http://www.sspk.se/


 

Sammanfattning medlems/uppfödarmöte 

Den 17 november samlades en stor del av uppfödarkåren tillsammans med 
Pinschersektionens styrelse och övriga medlemmar i Uppsala för att gå igenom 

revideringen av klubbens RAS-dokument. 
 

Vad är då RAS? Kortfattat kan man beskriva 
RAS enligt följande: 
De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är 
handlingsplaner för aveln inom en specifik 
ras. De beskriver både problem och starka 
sidor som kan finnas inom rasen och rymmer 
de avelsrekommendationer som rasklubbens 
medlemmar kommit överens om.  

 
 

Vem arbetar med dessa frågor? 
 
Det gör klubbens avelskommitté (AK) och under året har  klubben bland annat köpt in 
den s.k “lathunden” från SKK. Lathunden är ett program som gör beräkningar på den 
genetiska variationen som finns att tillgå i Sverige just nu. Den tillgängliga avelsbasen 
har i det närmaste halverats sedan RAS 2006. Under arbetets gång har det därför 
blivit tydligt att avelsbasen och bristen på genetisk variation är den högst 
prioriterade frågan för ett fortsatt bra och sunt avelsarbete i rasen Pinscher.  
 
I relation till detta diskuterades därför vilka strategier som krävs för att bromsa att 
den genetiska variationen krymper ytterligare. Frågor som var viktiga var bland annat 
fortsatt fokus på mentalitet, ögonhälsa, inavelsgrad och en sund exteriör. Utifrån 
rådande situation kring HD-avläsning samt utifrån statistik samt enkäter som visar på 
att rasen inte visar tecken på någon egentlig klinisk HD-problematik ses krav på HD 
som mindre viktigt. Kliniska problem avseende vaskulit (trasiga öronkanter) samt 
vaccinreaktioner ansågs som viktiga att kartlägga ytterligare för pinscherns fortsatta 
hälsa.  AK fick förtroendet att färdigställa RAS i enlighet med det som presenterades 
på mötet och detta skickas sedan vidare till SSPK avelskommitté för att slutligen 
fastställas av SKK. Styrelsen kommer att lägga en proposition till årsmötet gällande 
uppdatering av valphänvisning i linje med revideringen av RAS. 
 
Frågor? Kontakta AK@pinschersektionen.se 

 



 

Inför årsmötet den 8/2 på Nacka BK! 

 

Årets hund! Glöm inte att skicka in era resultat för årets hund, 
det är dom fem bästa resultaten under tävlingsåret 2019 som 
räknas och statuterna hittar ni på klubbens hemsida. Resultaten 
ska vara inskickade senast den 12/1 till 
tavling@pinschersektionen.se  
 
Vinnarna (BIR och BIM i samtliga utställningskategorier)  
samt dom 5 bästa på årets arbetande hund lista kommer att få 
ta emot rosetter under årsmötet. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Vill du ändra på något eller har förslag om något nytt? Välkommen att lämna in 
en motion till styrelsen för beslut under årsmötet! 
 
Så här går det till: 
Styrelsen behöver din motion senast den 28/12 för att kunna bearbeta förslaget inför 
årsmötet den 8/2. Styrelsen kommer med ett yttrande kring motionen där man föreslår 
årsmötet att antingen bevilja eller avslå motionen. Samtliga motioner med styrelsens 
yttrande finns i årsmöteshandlingarna som publiceras på hemsidan senast den 18/1 
Under årsmötet ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om.  
 
Hur du skriver en motion: 
Rubrik: Redan här ska du ange vad motionen handlar om. 
Brödtext: Här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. 
Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!  
Yrkande: Motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga 
ja eller nej till. 
 
Skicka din motion till sekreterare@pinschersektionen.se 
Kontakt med valberedning får du via: valberedningen@pinschersektionen.se 
 

 

 



 

Ordförande har ordet! 

 

Året närmar sig sitt slut och jag vill passa på att tacka 
för året som har varit. Det har varit ett spännande och 
givande år med många spännande saker vi har jobbat 
med och vi har erbjudit medlemmarna många 
varierande aktiviteter för alla olika smaker.  

Det har varit stort engagemang från medlemmarna 
som varit med på alla olika aktiviteterna. Vi har en 
välbesökt rasspecial i Eskilstuna och sålde lotter som 
aldrig förr. Det är så roligt att se att det kommer in 
nya medlemmar och valpköpare som kommer med in i 
gemenskapen. För som jag ser det så är det en 

fantastisk gemenskap som vi har i Pinschersektionen. Man kan få hjälp, stöd, knyta nya 
kontakter, aktivera sin hund och få vara med i ett sammanhang.  

Jag har ju varit aktiv i Pinschersektionen i 6 år och det har varit väldigt givande och 
lärorikt. Man får lära sig nya saker, driva frågor man tycker är viktiga eller roliga och 
jag får jobba för mitt stora intresse som är just pinscher. Till er som funderat på att 
vara med i en kommitté eller styrelse så skulle jag verkligen rekommendera er det. 
Kommer det ta mycket av din tid kanske ni undrar? Ja det beror ju på hur mycket tid du 
vill lägga själv. Sen kan det ju även vara så att man brinner för en viss aktivitet och då 
kanske man får lite mera att göra inför den kommande aktiviteten som ska genomföras. 
Så man får ju hela tiden avgöra själv hur mycket man vill eller kan engagera sig. Men 
mitt råd är att tveka inte att vara med för det är superroligt och fantastiskt givande att 
få engagera sig i det man brinner för.  

Glöm inte heller att komma på årsmötet för att göra din röst hörd och för att du är 
värdefull för Pinschersektionen.  

Ett särskilt tack till ”min” fantastiska styrelse, utan er hade vi inte kunnat genomföra 
detta. Ni är underbara, drivna, kompetenta, engagerade, nyfikna, beslutsamma, envisa 
och hjälpsamma. Tack för ett underbart år tillsammans.  

/Pernilla Fahlén 

 



 

G O D    J U L   -   S P E C I A L ! 

 

 



 

KORSORD - VINN PRESENTKORT VÄRT 1000KR! 

I sann julanda lottar Pinschersektionen ut ett presentkort á 1000kr på Robust 
hundburar som förstapris och ett presentkort á 500kr på Stellaburen som 

andrapris! 
 

Lös korsordet nedan, mejla svaren och ditt medlemsnummer till 
tavling@pinschersektionen.se senast den 29/12. Vinnarna lottas bland alla 
inskickade svar med alla rätt. Frågorna handlar om pinscher och klubbens 

verksamhet under 2019 som funnits med i tidigare Pinschernytt. 

 
1. Pinscherns hemland  2. Pinschern Dash drog detta fordon under årets barmarks SM 
3. Bädd som pinschern gillar som också kan vara mat 4. Pinschersektionen är en… 5. 
Arrangeras klubbmästerskap i… 6. Gör hunden när den fryser  7. För att hunden ska 
hämta träklossen i lydnad måste du lära den att… 9. För att få lov att tävla i nose work 
krävs ett godkänt… 10. En thundershirt passar bra för en skotträdd hund under denna 
högtid 11. Arrangerades i både Uppsala och Göteborg den 29/9 för utvärdering av 
hundars mentalitet. 

 



 

 

PS! Missa inte mellandagspromenad i Sollentuna vid Edsbergs slott den 

28/12, mer info på vår hemsida och Facebook! 

 



 

Julhälsningar från Uppfödarkåren 

Här kommer varma julhälsningar till alla pinscherälskare ute i landet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Har du en skotträdd hund hemma? 

Dixie och Matte Maria tipsar om thundershirt inför nyår! 
 

När vi insåg att Dixie ogillade skott 
började jakten på en lösning. Vi 
upptäckte thundershirt och la en 
beställning på vinst eller förlust. När 
nyår närmade sig började vi använda 
den några timmar åt gången för 
invänjning vilket gick väldigt bra, hon 
blir lugn. Under nyår har hon den på 
alla promenader och i stort sett hela 
tiden från eftermiddagen. Vi är 
jättenöjda å Dixies vägnar och det är 
skönt att ha en hund som inte är 
panikslagen. 
 
Så här fungerar det:   
Det mjuka, konstanta trycket har en lugnande effekt på de flesta hundar när de är 
oroliga, rädda eller överstimulerade. Förklaringen ligger i kopplingen mellan det 
sensomotoriska och det proprioceptiva systemet (att man helt enkelt vet var man har 
sina ben utan att man behöver titta på dem). Hunden tar in information med alla sina 
intryck, även genom huden. I huden ligger receptorer som förnimmer tryck, värk, 
värme och kyla. Tryck har en lugnande effekt på nervsystemet, tänk bara på Temple 
Grandin och hennes maskin. En thundershirt ger en känsla av trygghet och säkerhet, 
medvetenhet om kroppens gränser och därför har det en lugnande effekt. 
 

 



 

#COMPETINGPINSCHER #GILLAENFUNKIS 

                               Lotta har varit medlem i Pinschersektionen i 14 år! 
 
Hon köpte sin första pinscher, Rivendells Ciwi, 
2005 och fick gåvomedlemskap i sektionen av sin 
uppfödare. Sedan dess har hon stannat. Är man 
aktiv med sin pinscher i någon form av hundsport 
och deltagit på sektionens arrangemang så har 
man med största sannolikhet träffat Lotta. Då har 
man en sak ganska klart för sig på en gång,  
det är roligt att träna pinscher!  
Lotta förespråkar glädje och mycket belöning och 
det är omöjligt att inte dras med i hennes energi 
och engagemang för en roligare vardag med sin 

pinscher. Man behöver absolut inte tävla men prova-på-aktiviteter och kurser är nog så roligt och 
givande för både hund och förare, stärka relationen och få mer harmoni i vardagen. “Pinschern är 
en smart hund, den behöver stimulans och roliga utmaningar”. 
 

Idag har Lotta två hundar, Rivendells Ciwi och Rivendells 
Skrållan. Under åren har dom hunnit med att prova på mycket 
som agility, lydnad och nu senast nosework. Lotta var också en 
av dom första i Sverige att träna rallylydnad innan sporten ens 
var officiell. Hon och Ciwi fick tillsammans med sin 
träningsgrupp visa upp sporten på olika mässor och event.  
Så här 14 år senare har både Ciwi och Skrållan en hel drös 
med arbetande titlar och glädjen sitter i trots att Ciwi är 
pensionerad. Svansen går ivrigt när hon får komma ut och vara 
med lite på skoj på träningsplan. Lotta är också utbildad 
agilityinstruktör, tävlingsledare i agility och tävlingssekreterare i 
nose work. Att ställa upp som funktionär gör hon ofta och 
gärna och för Pinschersektionen har hon bland annat varit med 
som instruktör på olika aktivitetsläger och återkommande 
representant i rasmontern under Stockholms hundmässa. 

 

 



 
Varför tycker Lotta att det är viktigt att fortsätta vara med i rasklubben? 
Det är helt enkelt viktigt att bidra till sin ras, har man köpt en ras man tycker om är det en 
självklarhet att fortsätta stötta arbetet för denna. Dessutom är det himla roligt att få vara med och 
tävla om årets arbetande pinscher, något bara medlemmar får lov att göra. Lotta har med sina 
hundar lyckats kamma hem topp-5 placeringar på listan hela 10 år i rad med undantag för 2017 
då hon skickade in sina resultat för sent. - Det är sånt som händer, ibland glömmer man!  
Säger Lotta och skrattar, hon är lika glad ändå för prestationen är ju densamma. 
 
Det är fantastiskt kul att få träffa andra 
pinscherägare på olika arrangemang 
också, det blir lite speciellt när man valt 
samma ras. Den gemensamma kärleken 
till pinschern och hundträning var det 
som förde ihop Lotta och Katarina för 
många år sedan då dom träffades på en 
agilitytävling. Sedan dess har det blivit 
många äventyr tillsammans på olika 
tävlingar och inte minst funktionärer på 
agility VM i Kristianstad 2018. 
 
Framöver satsar Lotta främst på nose work. Hon och Skrållan gjorde nyligen ett godkänt doftprov 
på lagerblad och får nu lov att tävla nose work klass 2. Nose work är en perfekt inomhusaktivitet 
nu på vintern! Hundarna får arbeta med både huvud och nos, vi förare lär oss läsa hunden när 
den befinner sig i det s.k “doftmolnet” och det är ett jättebra sätt att stärka relationen.  
Har man själv roligt brukar hunden tycka det är roligt men bra och motiverande belöningar är A 
och O - Inga torrgodisar under inlärning, belöning ska vara riktigt gott!  

 



 
 

 

 
  
 

GRATTIS önskar Pinschersektionen 
Lilla Enebys Legolas “Dexter” med 
husse Jonatan Tingström som har 
kvalat till Agility SM 2020 
individuellt. Under säsongen har 
dom också lyckats knipa CERT i 
båda hoppklass och agilityklass. 
 
SM går av stapeln 26-28 juni i Ystad 
och Dexter är den andra pinschern 
som lyckats kvala individuellt, 2016 
deltog Xitamiz Pixie med matte 
Katarina Nywall.  

 
 
 

 

HOPPAS ATT NI HAR HAFT ETT LYCKAT TÄVLINGSÅR 2019! 

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

 



 

RINGRAPPORTERING 

Läs om senaste resultaten inom utställning 

 

Internationell SKK Växjö 2/11 

Domare: Torbjörn Skaar 
Antal anmälda: 8 

 

BIR Lilla Enebys Alfie 
BIM Beebronx Dis 

Nordic Dog Show Stockholm 15/12 

Domare: Marie Petersen, Danmark 
Antal anmälda: 27 

 

BIR Lilla Enebys Tillie 
BIM Yrkraft’s Arez 

 

 



 

NYA TITLAR 

Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans! 
 

 

 

         Nordisk juniorvinnare 2019 
Lilla Enebys Beppe 

Ägare: Pia Widerberg 
 

 

 

 

Nordisk juniorvinnare 2019 
North Spirit’s Absolut World 

Ägare: Lillemor Ökvist 
 

 

 

 
Nordisk vinnare 2019 

Lilla Enebys Tillie 
Ägare: Annelie Eriksson 

 
Yrkraft’s Arez 

Ägare: Lillemor Ökvist 
 

___________________________________________________________________ 
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/2 , 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 

 

mailto:Cattis@pinschersektionen.se
mailto:Ami@pinschersektionen.se


 
 

 
 

 


