
PINSCHERNYTT 

Vill du vara med och jobba för 

Pinschersektionenr? Har du nå-

got du brinner lite extra för och 

vill bidra med det? Gillar du före-

ningsarbete? Vill du vara med att 

utveckla och förändra? Saknar 

du något som vi inte gör idag 

som du vill att vi ska jobba mera 

med?   

 

Tveka då inte att kontakta  styrel-

sen och berätta. 

I det här numret 

 Ditt bidrag är viktigt 

 Mälarpinschern 

 Algförgiftning 

 Pinscherprommis 

 Rosa bandet prommis 

 

En bild från en pinscherprommis 

Välkomna till Pinschernytt! 
Då vi idag saknar en redaktion för att göra en fysisk tidning så kommer vi att för-

söka hålla er uppdaterade genom denna tidning. Det kommer att mailas ut till alla 

medlemmar som uppgett sin mailadress samt att den kommer att finnas på hemsi-

dan och på Facebook.  

Känner du att du skulle vilja göra en tidning? 
Är du kreativ och tycker det är roligt med text och bilder? Då kanske du vill hjälpa 

oss med att hålla denna tidning vid liv? Det krävs inga kunskaper om svårt program 

eller bildredigering utan vi gör detta i Office till att börja med. Hör gärna av dig om 

du är intresserad eller vill veta mera. Pernilla@pinschersektionen.se 

Berätta om din sommar! 
Vi vill gärna ta del av eran härliga sommar och era upptåg med pinschern i focus. 

Skriv gärna en rad och skicka med en bild så vi kan dela med oss av den glädje det 

är att ha en pinscher i sitt liv. Maila till: pernilla@pinschersektionen.se 

Nyhetsbrev från Pinschersektionen Juli 2016 
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Algförgiftning 

Är hunden orolig, darrar den, kräks och vinglar efter strandutflykten? Kontakta omedelbart 

veterinär om du misstänker att hunden fått algförgiftning. Har hunden fått i sig algtoxiner 

kan detta leda till döden inom en timme. 

 

Att hundar drabbas av algförgiftning är inte speciellt vanligt, men det händer och varje år förlorar alltför många 

sina fyrfota vänner på detta sätt. Därför finns det all anledning att hålla koll på sin hund så att den inte badar och 

dricker av algblommande vatten. 

Symtomen för algförgiftning kommer snabbt, i vissa fall redan inom 30 minuter. De varierar i styrka beroende på 

hur gammal hunden är, hur mycket alger den fått i sig och hur mycket den ätit innan. 

– De första symtomen är att hunden blir orolig, börjar darra och kräkas. Redan då måste hunden komma i ome-

delbar kontakt med veterinären, förklarar Lena Bjurström, veterinär på Agria Djurförsäkring. 

Kramper 

Nästa tecken är att hunden får kramper. Hunden vinglar, ramlar omkull och kan inte resa sig igen. Sedan går allt 
fort. Symtomen i slutfasen är koma innan hunden dör. 

– Men det går att rädda en algförgiftad hund om man kommer till veterinären direkt. På väg in till veterinären 

bör man ringa och förvarna kliniken som ligger närmast. Minuterna är viktiga, säger Lena. Hon fortsätter: 

– Om hunden visar symtom, se till att den har tillgång till rent vatten, men ge den inte något att äta. 

Förgiftningen gör att både lever och njurar slås ut med urinförgiftning, gulsot och dödsfall som följd. 

Symtom på algförgiftning 

Åk omedelbart till veterinär om din hund efter att ha druckit algvatten: 

 Är orolig 

 Darrar 

 Kräks 

 Vinglar 

Krampar 

 

http://www.agria.se/hund/artiklar/sjukdomar-och-skador/symtom-pa-algforgiftning/ 
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Cupen 

Vi kommer även i år att 
kunna erbjuda rallylyd-
nad, lydnad och agility.  
 
Allt kommer att skötas av 
Dvängschnauzerringen. 
Anmälan och information 
finns på deras hemsida.  
 
http://
www.dvargschnauzer.se 
 
Kostnader för anmälan 
kommer att finnas på 
hemsidan, även när sista 
dag för anmälan är.  
 
Om ni har frågor så kon-
takta gärna Dvärgschnau-
zerringen så hjälper de 
dig.  
 
 

Inbjudan till Mälarpinschern 

Mälarpinschern 
Mälarpinschern kommer att vara den 27 augusti. Den är officiell i år och vi kommer 

även att ha bästa rörelse och bästa huvud som utmärkelser.  

Vår domare i år heter Per Svarstad. 

Sista dagen för anmälan är 1 augusti. 
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Datum för 

prommisar! 

18 september i Västerås, 

mer info finns på Facebook i 

gruppen: https://

www.facebook.com/

groups/423685244332974/ 

Varmt välkomna! 

 

Pinscherprommis 
Är ni sugna på att träffa andra pinscherägare och gå på promenad tillsammans? I 
Västerås och Stockholm brukar vi försöka anordna pinscherpromenader med 
jämna mellanrum. Dom är väldigt uppskattade och det är så roligt att se likasin-
nade hundar träffas. Vi ger varandra tips, råd och och idéer och har väldigt trevligt. 

På Facebook finns grupper som heter Pincherpromenader i Stockholm alt Väs-
terås. Bor ni på andra ställen i Sverige och vill uppleva detta, starta gärna en egen 
grupp och samla ihop ett gäng! Det är jätteroligt! 

Lite bilder från tidigare prommisar. 

Rosa bandet prommis 
I 9 oktober kl 12.00 ska vi ha Rosa bandet-promenader igen och hoppas på en stor uppslutning. Där betalar man en symbolisk 
summa på 20.-/hund och klär hunden och sig själv i något rosa. Alla pengar går självklart till Rosa bandet. Här får alla vara 
med oavsett vilken ras man har. Det viktiga är att man deltar och bidrar till en god sak.  

Vi kommer att meddela vart vi kommer att träffas när det närmar sig.  

 

 

Ett fint bidrag för en bra sak.  
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