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REDAKTION 
Från och med 2019 har vi en ny redaktion! 
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“SAVE THE DATE” 
 

 
21/11 Exteriörbedömning Sundsvall 

6/12 Pinscherpromenad Uppsala 
 

 
 
 
 

Mer info finns på hemsidan och 
facebook! 

www.pinschersektionen.se 
 

SSPK-RUTAN 

 

www.sspk.se 
 

SSPK HAR STÄLLT IN SAMTLIGA 
UTSTÄLLNINGAR 2020 MED 

HÄNVISNING TILL SKKs 
REKOMMENDATIONER 
GÄLLANDE COVID-19 

 
 

 

 

 

http://www.sspk.se/


 

Lokalombud sökes! 
 

Saknas det aktiviteter i ditt område? Pinschersektionen vill gärna knyta fler 
lokalombud till klubben, främst i Norrland och Skåne där vi har ont om 

representanter för rasen!  
 

Tycker du att det vore roligt att dra ihop en pinscherpromenad eller kanske någon 
form av prova-på-aktivitet i ditt område? Då får du gärna bli lokalombud och med 

stöttning av styrelsen anordna lämplig aktivitet för att öka gemenskapen kring 
pinschern. Pinschersektionen är en nationell klubb och vill självklart verka för att 

det ska finnas en träffpunkt och gemenskap i många delar av vårt avlånga land! 
 

Aktiviteter anordnade av lokalombud har bland annat varit olika promenader, träff 
med korvgrillning, gemensam utflykt till rastgår, BPH, Exteriörbeskrivning eller 

annat skoj. Bara fantasin sätter gränser och du får hjälp med att skapa evenemang på 
Facebook, flagga för din aktivitet på hemsidan och här i Pinschernytt.  

 
Hör av dig till Cattis@pinschersektionen.se för mer information! 

 
TACK för trevlig promenad i Stockholm den 24/10 

 
 

 

mailto:Cattis@pinschersektionen.se


 

MINIENKÄT 2020! 
 

Revideringen för RAS (Rasspecifika avelsstrategier) pågår för fullt! Vi önskar 
komplettera hundägarenkäten då den senaste skickades ut 2016. Har ni flera hundar, 

svara gärna en gång per hund! 
Uppfödare: Svara gärna för era enskilda hundar, en separat enkät mejlas ut inom kort 

gällande uppfödning. 
 

Enkäten hittar ni här: https://forms.gle/zvRidWwtXfuiwF8z5 
Eller via vår hemsida / Facebook 

 

Svara senast 19/11! 

 
 
 

 

https://forms.gle/zvRidWwtXfuiwF8z5?fbclid=IwAR1mOtvy9zBky37SJlp5xTzDHK4NQ_Ac09YxNWSA_ScCoLnscSX6Ly8R3JY


 

Välkomna på exteriörbeskrivning! 
 

 
Välkommen till Pinschersektionens Exteriörbeskrivning för SSPK's 

raser i Sundsvall 21 November från 10:00  
 

 
 

Exteriörbeskrivare är Patric Ragnarsson.  
Plats är Amnis Hundhus på Södra Berget Bataljonsvägen 8, 852 38 Sundsvall.  

 
Kostnaden är 150 kr.  

Pinschersektionens swish nr 123 236 37 86  
Anmälan kan ske på Sbk tävling eller via mail till emma@pinschersektionen.se  

 
Ange Hundens namn, reg nr och födelsedatum samt kontaktuppgifter. Sista 

anmälningsdag är 16 November. Tänk på att din hund måste ha fyllt 18 
månader för att delta. Vid få anmälda kan du få din hund som är yngre 

beskriven inofficiellt. 
 

 



 

Kul på valpkurs! 
 

Att gå på valpkurs är ett bra sätt för dig och din valp att göra något roligt 
tillsammans som också stärker er relation. 

Trots att det händer en massa andra spännande saker runt omkring så får valpen 
träna på att fokusera och lyssna på dig och knyta kontakt 

. 
Ni får också träffa andra hundägare som kanske kan bli en ny promenadkompis eller 

lekkompis till din hund och valpen får träffa andra hundar och andra raser. 
Ni får tips och råd av en erfaren instruktör och valpen lär sig slappna av och vara 

trygg i olika miljöer med andra människor och hundar omkring sig. 
Vi har frågat fyra stycken valpköpare som gått valpkurs vad det tyckte. 

 

 
 
Lisa och Emil med Jagger 

- Varför ville ni gå valpkurs?  

Utbilda matte och husse. För att få tips och tricks till 
vardagen. Träna på nya platser och situationer. 

-Hade ni roligt?  

Ja både roligt och lärorikt. 

- Har ni haft nytta av det ni lärde er?  

Ja det har vi. Vi har t.ex. fått bra tips gällande koppelträning 
och hundmöten 

- Kommer ni gå fler kurser?  

Ja, vi har redan en ny inbokad (vardagslydnad) 

- Skulle ni rekommenderar andra hundägare att gå 
valpkurs och varför?  

Absolut! Det är väldigt bra träning för alla. Speciellt för husse 
och matte 

 
 
 
 

 
 

 



 

Alexandra med Letty och Diesel 

-Varför ville ni gå valpkurs? 

Vi ville gå valpkurs för att lära oss hantera olika situationer och få 
tips och råd kring hur vi bör tänka och träna med valparna för att 
både valparna och vi ska känna oss trygga i vardagen. 

-Hade ni roligt? 

Det var jättekul! 

-Har ni ha� nytta av det ni lärde er? 

Absolut. Vi har haft jättestor nytta av valpkursen speciellt när det 
gäller möten med andra hundar, inkallning, följsamhet och 
passivitet. Det är lättare att gå på en promenad där valpen och 
hundföraren är synkade och att jag vet hur jag ska bete mig så att 
min valp känner sig trygg när vi möter andra hundar. Dessutom 
har det varit väldigt bra när det gäller den sociala biten som att 
vistas med andra hundar i olika storlekar och andra raser men att 
kunna fokusera på sig själv. 

-Kommer ni gå fler kurser? 

Ja, vi kommer helt klart gå fler kurser. Diesel går valpkurs igen och Letty ska också gå igen. Sen blir 
det unghundskurs och efter det har vi inte bestämt än men det blir helt klart fler kurser. 

-Skulle ni rekommenderar andra hundägare att gå valpkurs och varför? 

Ja, absolut! Det är jättenyttigt. Förutom att det är väldigt roligt så har vi lärt oss otroligt mycket, 
speciellt vad man ska tänka på i möten med andra hundar och inkallning. Inkallning tillsammans med 
andra hundar har varit jättebra. Det har varit väldigt nyttigt, både för valparna och för mig som 
hundförare. 

Anna med Bim 

-Varför ville ni gå valpkurs? 

Eftersom detta är vår första hund kändes det bra att få 
kontinuerlig handledning i början och försäkra sig om att man 
gör rätt saker. Skönt att träffa andra valpägare som också hade sin 
första hund. Man hade mycket att prata om eftersom allting man 
går igenom gör man för första gången.  

-Hade ni roligt? 

Det var både roligt och lärorikt! 

-Har ni ha� nytta av det ni lärde er? 

Vi har absolut haft nytta av det vi lärde oss.  

-Kommer ni gå fler kurser? 

Absolut! Vi har gått en spårkurs och kommer ev gå 
fortsättningskursen i november. Sebbe vill även gå en lydnadskurs 
med henne 

 

-Skulle ni rekommenderar andra hundägare att gå valpkurs och varför? 

Jag rekommenderar definitivt valpkurs! Skaffar vi en till hund kommer vi gå valpkurs med den också. 
Kursen var även bra för oss för att vi fick bekräftat att det vi hade börjat göra själva var rätt! Om vi 
hade gjort saker fel eller haft fel fokus hade detta också hjälp oss komma på banan igen. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Emma och Pm med Junie 
Varför ville ni gå valpkurs? 

Vi ville gå för att göra något roligt tillsammans, för att få tips 
och hjälp med vardagen och få en bra grund. Även miljöträna, 
utsätta Junie för andra miljöer där de är hundar runt omkring. 

- Hade ni roligt? 

Det var superkul! Junie tyckte det var vääääldigt tråkig de första 
gångerna när inget hände, när instruktörerna bara pratade å 
pratade. Men när vi väl gjorde en övning va det superkul! Junies 
svans gick hela tiden. 

Det är en underbar känsla när man connectar med varandra. Det 
är riktigt roligt! Man blir så inspirerad till att träna! 

- Har ni ha� nytta av det ni lärde er? 

Absolut, det har vi verkligen! 

- Kommer ni gå fler kurser? 

Jaa, vi har anmält oss till en allmänlydnadskurs som börjar 4/11. 
Sen har vi tänkt prova oss fram med nosework, agility, spår m.m 
och se vad vi gillar. 

- Skulle ni rekommenderar andra hundägare att gå valpkurs 
och varför? 

Ja verkligen, det skulle vi. Det är superbra att göra tillsammans. 
Man får kontakt med sin hund, gör något roligt tillsammans. 

Man får hjälp och tips på saker. Vissa saker visste vi sen innan men det är så bra att få uppfräschning. 

Det är kul att se sin hund utvecklas och att utvecklas tillsammans med sin hund. Att man skapar en 
kommunikation tillsammans. Man kan ju aldrig lära sig för mycket så varför inte gå en valpkurs? 

 

 

Pinschernytt tackar för alla inspirerande svar och önskar er stort 
lycka till i ert fortsatta pinscherliv! Vi hoppas också att fler 

valpköpare blir inspirerade att göra roliga och nya saker 
tillsammans med sin hund! 

 
 
 

 

 

 



 

INFÖR JULSPECIALEN! 
 

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 12/12. 

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

Ange julkort + kennelnamn i meddelandet 

 

Har du tips på uppskattade 
hundrelaterade julklappar till både husse 

och hund? Tipsa oss gärna! 
 
 
 
 

 



 

Ps. Missa inte sektionens Facebook-lotteri strax innan jul! 

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

 
  

  Unforgetttably 
    Fast And Fabulous 

 
Ny titel: 

 Svensk Viltspårschampion SEVCH 
   
                 Ägare Malin Eriksson   

 
 

 Magleddies 
Yabba-Dabba-Doo 

 
Ny titel: 

 Svensk Viltspårschampion SEVCH 
 

Ägare Linda Wickman 
 
 

 
  
  

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

 



 

___________________________________________________________________ 
 

Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 14/12 
 

 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
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