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Tips i värmen!
Värmen har tagit sitt grepp om Sverige och många hundar tappar
både matlust och ork under dygnets varmaste timmar.
På marknaden finns det många olika alternativ till att göra tillvaron för
hunden lite lättare. Te.x kylvästar som man blöter ner, tunnare täcken
som står emot UV strålning och silvertäcken.
Man kan också fukta en trasa och lägga på hunden och en balja med
vatten där tassar och nos kan blötas ner. Det går också att duscha av
tassarna i duschen.
Försöka undvika promenader när värmen är som värst då det
egentligen inte ger hunden något utbyte utan försök planera in
aktiviteter/ promenader på kvällarna eller tidig morgon.
Måste du ändå ta ut hunden under dagen så försök att undvika asfalt
så mycket det går då det kan skada hundens trampdynor.
Glass är ju nåt vi alla gillar när det är varmt och det är också ett perfekt
sätt att få i hunden lite vätska.
Så här kan du göra:
Ta några köttbullar, eller något annat hunden tycker är gott och smula
ner det i en låg frysform. Fyll på med vatten och ställ in i frysen. Utmärkt
att ta fram när det är som varmast och de kan ligga ute på
gräsmattan/balkongen och slicka i sig den. Det kommer rinna ganska
mycket om den när den börjar tina så utomhus är det bästa stället.
Vattenmelon brukar också vara både svalkande och uppskattat!

Ps. som alltid - lämna aldrig hunden i en varm bil!

Pinschern - en Badglad hund eller ej?
Här är pinscherägarna inte riktigt överens, en del vittnar om hundar
som kryper långt in under täcket vid minsta tecken på regn och skulle
aldrig få för sig att ta sig ett dopp, andra har mycket aktiva hundar
även i vatten som både simmar och apporterar.

SUP har blivit mycket populärt bland hundägare, en rolig aktivitet för
både förare och hund men glöm inte flytvästen, detta gäller självklart
också när hunden åker båt!
Hur gör man då för att övertyga sin pinscher om att vattenlek både är
svalkande och kul? Tryggheten är A och O, man kan med fördel sätta
på hunden en flytväst och sätta långlina i den, på så sätt får hunden
mer jämvikt när den simmar och känner sig betydligt tryggare i vattnet.
Att pinschern känner förtroende för sin ägare är viktigt för fortsatt fin
relation och därför är det aldrig bra att tvinga eller bara kasta ut
hunden i vattnet, gör det tryggt och säkert så blir allt både lättare och
tryggare för hunden. Lyft ut hunden i famnen, håll den i vattnet med ett
stadigt tag under framtassarna och om bakbenen, låt hunden “hänga” i
famnen intill din kropp utan att simma, när hunden börjar slappna och
går det bra att låta den simma en bit, håll i linan och prata
uppmuntrande med hunden, lär den att om den simmar mot dig så får
den “vila” i famnen igen. Tänk på att det är ansträngande för hunden
att simma så kör korta pass i början och låt hunden “vila” i famnen 30-60
sekunder i famnen mellan varven.

Ett annat tips är att låta hunden apportera en rolig flytleksak, ofta blir
hunden modigare och modigare och vågar sig längre och längre ut och
flera vågar hoppa direkt från bryggan!

#COMPETINGPINSCHER

Info om årets hund!
Under rådande omständigheter kring Covid-19 och
den situation som skapats där vi inte längre kan
tävla på lika villkor över landet så har styrelsen
beslutat att slå ihop årets hund 2020 och årets
hund 2021. Detta innebär att man får lov att räkna
de 5 bästa resultaten över tvåårsperioden och alla
titlar/championat tagna under perioden får
räknas med i poängräkningen. Detta för att dom
som ändå lyckats ta titlar / resultat under 2020 inte
ska mista dessa men samtidigt ge andra chansen
att samla värdefulla poäng under 2021.
Årets hund 20/21 koras sedan på årsmötet 2022.

Viltspårs KM 2020!
Med nuvarande restriktioner är det inte möjligt att genomföra ett
viltspårs KM 2020, däremot är det en stund kvar till oktober och vi ser
över möjligheten att arrangera KM i Sundsvall, detta under
förutsättning att restriktionerna har lyfts tills dess. Vi återkommer med
närmare beslut efter sommaren.

Däremot hindrar inte detta att vi är ute och spårtränar med våra
hundar, en aktivitet som gör hunden trött i både knopp och kropp och
passar pinschern utmärkt, läs mer om viltspår på sektionens hemsida
under “aktiviteter”.

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

R
 ivendells Skrållan
Ny titel
Svensk viltspårschampion SEVCH
Ägare Lotta Zanderholm

Ishbels Penny Lane
Ny titel
Rallylydnadsdiplom fortsättning RLDF
Ägare Ida Fjällborg

Magleddies Always

Ny titel
Rallylydnadsdiplom fortsättning RLDF
Ägare Ida Fjällborg

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss!
___________________________________________________________________
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/9 , 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

