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REDAKTION 

Från och med 2019 har vi en ny redaktion! 
 

                     Cattis & Ami 
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Rapport från årsmötet! 

 

Årsmötet 2020 hölls på Nacka BK, totalt 12 röstberättigade medlemmar 
närvarade samt 2 icke medlemmar som årsmötet beslutade hade närvaro- 

och yttranderätt. 
 

Årsmötet klubbade igenom föregående års verksamhetsår med balans och 
resultaträkning, beviljade styrelsen ansvarsfrihet samt godkände budget och 
verksamhetsplan för 2020. Som ny styrelseordförande valdes Cathrine Eklöf 

och därmed vill klubben rikta stort tack till Pernilla Fahlén som tjänstgjort som 
ordförande dom senaste åren. Emma Hansson röstades in som ny suppleant i 

styrelsen och önskas därmed varmt välkommen. 
 

Utöver detta låg nio propositioner från styrelsen på bordet, nr 1-6 bygger på 
att följa rekommendationerna i RAS vid valphänvisning och eftersom det 

aktuella RAS ännu inte är granskat och godkänt hos SKK så innebär det att 
det är rekommendationer i RAS från 2006 som ska gälla tillsvidare. Detta 
upplever styrelsen som problematiskt eftersom vi redan förankrat hos 

uppfödarna att vi inte ska ställa krav på ex HD, efter lite diskussion valde 
styrelsen därför att dra tillbaka prop 1-6. 

Prop 7-9 godkändes av årsmötet vilket innebär att klubben tar bort 
bonuspoäng för hälsotester för årets hund, mälarpinschern arrangeras som 

inofficiell utställning igen f.o.m 2021 under förutsättning att SKK godkänner att 
vi drar tillbaka vår officiella ansökan inför 2021, samt att klubben inte ska 

hänvisa valpkullar som överstiger SKKs rekommendation av inavelsgrad om 
max 6,3%. 

 
Efter mötet hade vi prisutdelning för årets hundar, läs mer om samtliga 

vinnare längre ner! En del tränade agility och promenerade ihop i det friska 
vädret och stämningen för dagen var mycket god! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                 Tack för förtroendet! 

Årsmötet valde mig Cathrine Eklöf, tidigare suppleant 
i styrelsen under 2019 till klubbens nya ordförande. 
Jag har haft nöjet att leva med Pinscher sedan 1998 

och har även Dvärgpinscher sedan 2005. Jag har 
även varit aktiv inom Schnauzer Pinscherklubben, 

Mellan- & Dvärgpinschersektionen (innan klubbarna 
delades), Dvärgpinscherklubben och i 

Pinschersektionen i dryga 20 år nu. Jag har 
erfarenhet av många olika roller men har inte tidigare 
varit ordförande så jag ser fram emot ett spännande 

och stimulerande år med en härlig och engagerad 
styrelse. 

 
Jag upplevde vi hade ett trevligt årsmötet och det var bra frågor och diskussioner. 

Styrelsen fick med oss en del bra tips och synpunkter att jobba med.  
Vi kommer att ha nästa styrelsemöte inom ett par veckor och huvudfrågan då blir att 

diskutera hur vi på bästa sätt fördelar ansvar och roller i styrelsen. Det är viktigt för att 
på bästa sätt få tid att göra det de flesta i styrelsen tycker är roligast, ordna aktiviteter 
och driva arbetet för Pinschern framåt på ett positivt sätt. Fokus ska under året vara på 

att fortsätta det fina arbetet från i fjol och att aktivt synliggöra våra fina Pinscher 
eftersom vi tycker det vore roligt om fler får möjlighet att upptäcka att just Pinschrar är 

världens roligaste hundar.   
 

Nu håller jag alla tummar att det ligger en solig härlig vår framför oss. I Maj är det dags 
för Mälarpinschern och jag hoppas det kommer många nya och gamla Pinscherägare.  

I januari 2020 var vi 181 stycken medlemmar i klubben så vi är inte någon stor klubb. Det är 
viktigt att komma ihåg att vi både vill vara fler och att vi inte blir bättre än vår egen 

förmåga att engagera oss. Så i dessa mina första rader vill jag säga, ha inte tålamod med 
oss, hör istället av dig och erbjud dig att hjälpa till med det som du anser bör förbättras. 

Vi har flertalet kommitér och man måste absolut inte vara med i styrelsen för att vara 
med och hjälpa till i verksamheten.  

 
Må så gott så hoppas jag vi ses på några Pinscheraktiviteter under året.  

 
Cathrine Eklöf 

Nytillträdd Ordförande Pinschersektionen 

 



Välkomna på BPH! 

Förra året mentalbeskrevs 31 pinschrar i sverige med BPH och nu 
bjuder Pinschersektionen in till ytterligare tillfälle i Skutskär den 9/5. 

 
 

BPH 9/5 Skutskär 

Kostnad 900kr 

Begränsat antal platser 

Anmälan till 

tavling@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. 

 
 

 

Varmt välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 



MÄLARPINSCHERN 2020 

 

 

 
 
 
 
 

Varmt välkomna på årets rasspecial med lotteri! 
 

När? 16 maj Vart? Vilsta camping, Eskilstuna  

Domare? Jeanett Lemmeke, Sverige 

Sista anmälningsdag? 28 april 

 
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 f.o.m 21/2: www.pinschersektionen.se 

Observera att SSPK har utställning söndagen den 17/5 

 

 



RINGRAPPORTERING 
Läs om senaste resultaten inom utställning 

 

 

 

Nationell  SKK Göteborg 3/1 

Domare: Martin Baskaran Soto, Spanien 
Antal anmälda: 6 

 

 
BIR Beebronx Dis 

BIM Lilla Enebys Y´Zack 

 

Internationell SKK Göteborg 4/1 

Domare: Annika Moe Ulltveit 
Antal anmälda: 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIR Lilla Enebys Tillie 
BIM Lilla Enebys Beppe 

 

 

Grattis önskar vi årets utställningshundar 2019 för Pinschersektionen! 

Årets  

valp 

Årets 

 junior 

Årets 

utställningshund 

Årets  

veteran 

BIR 
North Spirit's 
Absolut World 

 

BIR 
Lilla Enebys Zelda  

 
  BIM  

Lilla Enebys Alfie 
 

BIR 
Yrkraft's Arez 

 
BIM 

Conspirol Canashi 
 

BIR 
Xitamiz Xtol To The Sky 

 
BIM 

Elenya's among the 
stars of sienna 

 

 



#COMPETINGPINSCHER 

 
 

Grattis önskar vi årets arbetande pinscher Ängagårdens Chives 

“Zelda” med matte Jessica Eriksson! 

 

Zelda pysslar med agility, viltspår och utställning! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ...men vem var egentligen först? 

Att pinschern idag är en erkänd allroundhund med mycket humor och smidighet har vi 
visat i flera reportage tidigare. Nu har Pinschernytt gjort en djupdykning ner i arkiven för 

att se om vi kan besvara frågan vem som egentligen var först ute på tävlingsbanorna? 
 

SKKs digitala arkiv “Hunddata” visar att en och samma hund representerade rasens 
debut i både bruks, lydnad och agility.  

 
Kirbas active, född 1992, ställde sig på startlinjen redan 

i januari 1993 för ett lydnadsprov tillsammans med 
matte Kicki. I maj samma år gjorde dom sitt första 
bruksprov och det dröjer endast 20 månader från 
debuten i lydnad så säkrar ekipaget rasens första 

svenska lydnadschampionat i september 1994. Än idag 
är Kirbas Active ensam pinscher om den titeln. 

Ekipaget slår dessutom till med rasen debut i agility 
1996! Vilken bragd! Vi har pratat med matte Kicki för att 

få en bild över hur “Atti” var som tävlingshund. 
  

“Jag är så avundsjuk på alla som har en pinscher idag, 
om dom bara visste vilken liten rolig arbetsmaskin dom 

har i kopplet!” 
 

Det är omöjligt att inte bli berörd när Kicki berättar om sin relation till “Atti”, det är 
uppenbart att dom delade ett mycket speciellt band. Det skulle egentligen inte bli någon 
pinscher, Kicki hade huset fullt med andra hundar som hon tränade och tävlade med av 
olika slag. Så fick kompisens pinscher valpar som vid det tillfället var en aning svårsålda, 

hon erbjöd sig att ta med “Atti” hem för att miljöträna honom lite som förberedelse för 
sitt nya liv i en familj. Redan på en gång visste Kicki innerst inne att den familjen var 

hennes egen och precis så blev det.  
 

Atti var en glad och nyfiken valp och Kicki satte igång  
att träna från första början, alltid genom lek och positiv förstärkning. Som van 

hundtränare insåg hon snabbt att det inte var någon större idé att repetera en massa 
med Atti som var nyfiken och framåt. Istället utmanade hon honom med fler och fler trick 
och sekvenser som gick att applicera direkt i lydnadsträning. Redan som valp lekte dom 

sig igenom elitmomenten i lydnad och enligt Kicki handlar allt egentligen bara om att 

 



lägga en bra grund, lära sig läsa hunden och förstå vad 
som motiverar den. Valpen hängde med på noterna och 
fick godis så fort han sökte kontakt, på så vis stärkte hon 
bandet mellan sig och Atti och på platsliggning låg han 
alltid som ett ljus, väl medveten om att belöning alltid 

kommer förr eller senare. Bredvid kunde flera 
brukshundar ligga och pipa otåligt. Utöver rena 

tävlingsmoment så tog hon tillvara på humorn i att träna 
pinscher, bland annat var ett av Attis paradtrick att 

morra på beställning när någon sa “konsumkorv”, något 
både familj och vänner hade mycket roligt åt! Vidare 

berättar hon om en exalterad träningskompis som både 
klättrade på stegar och dök från båten, orädd och glad! 

 
Lyckan vände tyvärr efter att Atti blivit påflugen av en 

mycket större hund under platsliggningsmomentet i klass 3, en händelse som gjorde 
honom otrygg trots sin fina relation med sin förare och han blev inte riktigt bekväm med 

att utföra momentet mer. Kicki pratar länge om den tacksamhetsskuld hon känner till 
etologen Kenth Svartberg som var den som hjälpte henne att tillslut vända Attis 
otrygghet och komma vidare i sin träning. Framför allt jobbade hon mycket med 

tävlingspsykologi och sin egen otrygghet över det otäcka som hänt. Kenth lärde henne 
att meditera innan tävlingen för att hitta rätt fokus. Tillbaka i bubblan igen hade hon en 

känsla av att sväva på rosa moln och hon och Atti fortsatte träna och tävla. Det blev 
uppflytt till elitklass och ett säkrat championat, mycket tack vare Kenths hjälp. Efter en 
flytt tappade hon sugen att tävla, då på grund av bristen på engagemang från sin nya 
klubb. Hon talar mycket om vikten av engagerade hundförare att träna ihop med, men 
på den nya klubben kunde hon sitta länge utan att någon hälsade eller tog notis om 

varken henne eller hunden. Något hon hoppas att alla klubbar arbetar aktivt med idag. 
Det är viktigt att alla känner sig välkomna och sedda. Trots att det inte blev fler tävlingar 

så fortsatte dom träna tillsammans med stor glädje. 
 

Idag är Kicki aktiv hunduppfödare av Shetland sheepdog men ser tillbaka på sin tid som 
pinscherägare med mycket värme och glädje. Hon hoppas att fler pinscherägare får upp 

ögonen för vilken rolig och mångsidig hund pinschern är att träna och vara aktiv med. 
Hon blir både glad och imponerad när vi uppdaterar henne om deltagande i SM i både 
barmarksdrag och agility och många andra sporter där pinschern visar framtassarna.  
Slutligen vill vi tacka Kicki för den fina reklam hon gett rasen under sina aktiva år med 

Atti men också för att hon inspirerat oss andra och visat att pinschern, den kan! 

 



NYA TITLAR 

Här får hundar med nya titlar lite extra stjärnglans!   
 

  

 
 

Lilla Enebys Tillie 
Ägare: Annelie Eriksson 

 
Ny titel: 

Internationell Champion 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
___________________________________________________________________ 
 
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/4 , 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 
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