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INFORMATION GÄLLANDE COVID-19 

Inställd klubbverksamhet i SKK-organisationen 
SKKs centralstyrelse uttalar (27/3) att ingen klubborganiserad 

verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.  

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer 
samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de 

närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller 
utlandet. 

Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan 
förlängas vid behov. 

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av 
tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande. 

Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar 
av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån 

smittspridningsaspekten. 

Klubborganiserad verksamhet som ställs in med anledning av 
Centralstyrelsens beslut på grund av covid-19 ställas in med hänvisning 

till force majeure 

 



 

MÄLARPINSCHERN INSTÄLLD 

På styrelsemötet den 25/3 beslutade styrelsen att ställa in mälar 
pinscher den 16e maj i Eskilstuna, med facit i hand hade utställningen 
ändå inte kunnat genomföras med bakgrund av ovanstående beslut 

från SKK som kom den 27/3. 
 

Så här motiverade styrelsen sitt beslut: 
“Gällande Mälarpinschern den 16 maj ser inte styrelsen hur 

utställningen ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt efter de 
rekommendationer och riktlinjer som bland annat regeringen och 

folkhälsomyndigheten publicerat. Som nationell klubb har vi deltagare 
från stora delar av Sverige och just nu avråds befolkningen att resa till 
och från storstadsområden på grund av den allmänna smittspridning 

som nu sker i landet. 
 

Styrelsen tar därför det tunga beslutet att ställa in utställningen den 16 
maj enligt Force majeur men beslutar också att betala tillbaka samtliga 

anmälningsavgifter i sin helhet.” 
 

Styrelsen ser däremot över möjligheten att arrangera mälarpinschern 
till hösten och hoppas att situationen som den ser ut idag gällande 

covid-19 ska ha lättat tills dess! Gällande läger och andra träffar så tar 
styrelsen enskilda beslut inför varje arrangemang med hänsyn till hur 

läget ser ut där och då. 
 

 
 

************************************************* 
 

Styrelsen vill också passa på att 
önska er alla en GLAD PÅSK och 
vädja till alla medlemmar att ni 
följer rekommendationerna och 

stannar hemma under påsken. Tips 
på vad ni kan sysselsätta hunden 

med hittar ni längre ner! 
 

************************************************ 

 



 

Uppdaterad information gällande 

vaccinreaktioner! 

 
På Pinschersektionens hemsida finns ett dokument gällande behandling 

av vaccinreaktioner, det innehåller viktig information för såväl 
valpköpare som veterinär. 

 
Pinschersektionen har nu reviderat dokumentet gällande hur länge 

symptom kan förekomma efter insatt kortisonbehandling . Detta för att 
det ska vara tydligt för både valpköpare och behandlande veterinär att 
reaktionen kan variera beroende på hur kraftig vaccinreaktion valpen 

uppvisar. 
 

Vår förhoppning är givetvis att alla uppfödare delar ut dokumentet i 
samband med valpförsäljning. Dokumentet finns tillgängligt på både 

svenska och engelska. 

 

 



 

AKTIVERA ER HEMMA UNDER KARANTÄNEN! 

 
- Godissök, nu när alla har bunkrat ordentligt med toalettpapper är det 

väl en utmärkt idé att stoppa godis i toalettrullar och gömma så att 
hunden får koppla på nosen och leta. 
 

- Introducera nosework, klicka in doften eukalyptus med hjälp av en 
klicker, godis för belöning, eukalyptus extrakt, en möbeltass och en tesil.  

  Droppa 2-3 droppar extrakt på möbeltassen, lägg den sedan i tesilen 
som du kan hålla fram, när hunden nosar på den, klick och belöning! 

           Inget extrakt hemma? Går utmärkt att beställa på nätet! 
 
- Lär in olika moment i rallylydnad som att till exempel gå runt hunden 

när den sitter ner eller att hunden går ett varv runt dig när du står still. 
Finns massa filmer på youtube som visar samtliga moment och du 
behöver ca 4 kvadratmeter golvyta och god belöning för att lyckas! 
 

- Fick vi inte plötsligt väldigt mycket tid att traggla den där 
apportbocken? 

 
- Lär hunden lägga tillbaka sina egna leksaker i en korg. Detta är lite som 

en lätt apporteringsövning. Släng ut en leksak på golvet som hunden 
skall hämta och lägga i korgen. Använd kommandot ”städa”. Glöm inte 
bort att belöna hunden med godis då den släppt leksaken i korgen. När 
en leksak fungerar utan problem så pröva med två och sedan flera 
leksaker innan belöningen kommer. Hunden ska i förlängningen kunna 
städa upp sina leksaker som den spritt ut i huset. 
 

- Godis på nosen - övningen att lägga godis på hundens nos kan vara 
ganska svår till en början. Börja med att lägga en godis framför hunden. 
Låt hunden stå eller sitta stilla och vänta på ett ”varsågod”. Sedan kan 
man försvåra genom att lägga godis på framtassarna på hunden som 

 



 

stilla ska vänta på ditt ”varsågod”. Det svåraste är att lägga godiset på 
hundens nos. Ta godis med platt yta som inte rullar av alltför lätt.  
Extra bra är det om hunden på ”varsågod” kan knycka till med nosen 
och fånga godiset innan det ramlar i golvet. Du kan också bygga en 
stapel av hundgodis som hunden får balansera en liten stund. Ha inte 
för bråttom, här gäller koncentration. 
 

SKOGEN ÄR FORTFARANDE FRI! 

Till sist, glöm inte att skogen fortfarande är fri! Ut och spring, cykla, 
spåra, kasta ut ett godissök eller ta med kaffetermosen ut under en 

skön promenad! Ingenting hindrar oss från att umgås och stärka 
relationen med våra fyrbenta bästisar under den här krisen! 
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