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“SAVE THE DATE”

SSPK-RUTAN

Under hösten 2020 planeras
Exteriörbeskrivning i Sundsvall
och Stockholm!
Detta ger bland annat hundar
som inte lyckats komma ut på
utställning pga Covid-19 en
möjlighet till exteriör merit och
är en grundlig genomgång över
hur väl hunden följer
rasstandard.
Mer info finns på hemsidan och
facebook!
www.pinschersektionen.se

www.sspk.se
SSPK HAR STÄLLT IN SAMTLIGA
UTSTÄLLNINGAR 2020 MED
HÄNVISNING TILL SKKs
REKOMMENDATIONER
GÄLLANDE COVID-19

Som medlem kan du vara med i utlottningen om ett paket med bland
annat presentkort på försäkring och annat smått och gott till ett värde
av 1000 SEK.
Inlägget finns på vår Facebooksida där vi heter “Pinschersektionen”,
ladda upp en bild med ditt bästa pinscherminne och var med i
utlottningen, vinnaren dras den 20e september!

LYCKA TILL!

Pinscherns språk och att välja lösning framför konflikt
Pinschern är en stolt hund som vet sitt värde, är vi snälla med
hunden får vi en mycket lojal och härlig kompis, är vi inte
snälla tappar hunden fort förtroendet och det finns få saker
som är så sorgligt som en pinscher som inte känner tillit till
husse eller matte. Utgå från att pinschern vill vara lojal, med
den utgångspunkten blir det oftast lättare att se på
situationer med humor och glimten i ögat. Pinschern har ett
tydligt språk och det är viktigt att vi respekterar den när den
kommunicerar tydligt.
En stor missuppfattning gäller till exempel att hundar
generellt “inte ska morra mot sina ägare”. Har man en hundras
som visar tydligare integritet än andra hundraser måste man
försöka tyda hundens språk därefter.

En hund som morrar varnar, den säger “snälla låt bli”, “jag tycker inte om det här”, “detta gör
mig obekväm” eller “respektera min sfär” alternativt “ta inte den här ifrån mig”. Vad händer
när vi blir arga för att hunden morrar? Vi går i konflikt med hunden, vilket är helt onödigt.
Att bestraffa en hund som morrar leder oftast bara till en sak, hunden lär sig att det är
lönlöst att varna och börjar istället bitas. Detta leder också till att hunden tappar förtroende
och när den inte känner tillit till husse eller matte så kommer också matte och husse
uppleva hunden som opålitlig. Vi talar därför inte i termer som att vi ska dominera hunden,
sätta en tydlig rangordning eller liknande. Vanligt hyfs kommer man långt med. Respektera
hunden och hunden respekterar dig. Välj istället lösning framför konflikt! Behöver du ta
något från hunden som den inte får tugga på, nyttja byteshandel! Erbjud den något annat,
ett gott tuggben eller en festlig leksak, bjud gärna upp till lek också så stärker ni relationen
ytterligare. Vill hunden inte bli buren på kvällen? Locka den med en god godis och
respektera att den inte vill bli buren. Kontentan av detta är att hunden inte morrar för att
vara dum eller ta över, den kommunicerar att den är obekväm trots att det för oss kan te sig
orimligt i stunden. Det är då vårt jobb att se till att avväpna situationen och göra hunden
trygg, inte elda på konflikten. Betyder detta att hunden får komma undan med vad som
helst? Självklart inte! Har man en hund som i mognadsfasen plötsligt börjar vakta soffan så
locka ner den med något gott, sätt er ner bekvämt och låt hunden komma tillbaka upp först
när alla satt sig.
Likväl som pinschern är duktig på att visa när den är obekväm är det också väldigt tydligt
när den är glad. Glada hundar tenderar att hoppa och studsa och bete sig allmänt
odrägliga. Detta kan få besökare att känna sig obekväma, särskilt när pinschern vuxit
färdigt och blivit några kilon tyngre. Istället för att bli arg på den “ouppfostrade” hunden,
som bara tydligt visar att den är glad, så kan en bra lösning vara att alltid gå ut och möta
sina gäster med hunden i koppel och sedan gå in gemensamt. På så vis avdramatiseras hela
situationen. Detta är också en regel när det kommer andra hundar på besök. Alltid träffas

utanför på neutral mark, gå en liten sväng för att etablera flockkänsla och sedan gå in
gemensamt. Oavsett hur väl hundarna känner varann så skapar detta god rutin och
trygghet för alla hundar inblandade.

______________________________________________
Informationskampanj gällande
vaccinreaktioner!
På förekommen anledning gör klubben nu åter ett krafttag för att sprida kunskap till
veterinärer och utbildningsanordnare kring vaccinreaktion hos Pinscher. Tidigare i år
reviderades informationsbladet för att ytterligare förtydliga att symptom på reaktion kan
kvarstå under varierande längd upp till en vecka efter påbörjad behandling. Informationen
skickades ut till samtliga registrerade uppfödare och har uppdaterats på sektionens
hemsida. Som valpköpare är det av stor vikt att man har med sig informationen till
behandlande veterinär och vågar ställa krav på att veterinären faktiskt tar del av den.
Reaktionen kommer ofta runt dygn 10 efter vaccination av 12-veckors vaccinet och symptom
kan variera från lätta skakningar till rena anfall. Det är alltså viktigt att valpen så snart som
möjligt får kortison och inte under några som helst omständigheter sövs!
Informationen har redan nått 200 kliniker, däribland samtliga Evidensia, Anicura, Vettris och
Distriktsveterinärerna och en rad lokala kliniker. Arbetet med att sprida informationen
fortgår löpande under hösten.
Har din valp råkat ut för en reaktion, glöm inte att anmäla detta till läkemedelsverket!

#COMPETINGPINSCHER

Tävlingsåret har inte varit sig likt men trots inställda tävlingar och mästerskap så har vi
haft möjlighet att träna på allt möjligt! Här kommer en redogörelse från Spike med matte
UIrika som varit på specialsöksläger hos Lerkulans hundcenter i sommar!

Vi var fyra ekipage som tränade specialsök,
antingen Nose Work eller röd kong.
Förkunskap var att kunna sin doft. Vi fick börja
med att söka efter dolda gömmor. Det blev en
spännande utmaning för mig då Spike och jag
missat kurstillfället på Södertälje bk med med just
dolda gömmor. Men han lyckades hittade de
flesta. Vi fick varva markeringsträning med
sökträning och hade genomgång av
stegringsträning och hur man själv kan skriva en
stegringsplan.

Planen ska vara lätt att följa och på så vis lätt att backa och gå tillbaka om hunden inte klarar nästa
steg, då har man sannolikt gått för fort fram. Vi tränade i olika miljöer, ute och inne och fick göra
gömmor åt varandra. Vi hade också en tävling med dolda gömmor, Spike och jag vann inte, men vad
gör det!? Då vet jag vad vi ska träna mer på!!
Sammanfattningsvis: Några superhärliga dagar på Lerkulans Hundcenter med nya bekantskaper och
lärdomar i bagaget. Det gör vi om igen nästa år! Tack Lotta Nilsdotter och Isabelle Åhs på Lerkulans
Hundcenter för att ni har ett inspirerande och entusiasmerande sätt att lära ut. På måndag är det
fortsättningskurs igen med Åsah Calvet på Södertälje bk, ska bli så kul!

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

Rivendells Qwittra

Ny titel:
Svensk Viltspårschampion
SEVCH

Ägare Carina Hörberg

Baron Baltazar Andbeker
Ny titel:
Svensk Viltspårschampion
SEVCH

Ägare Emma Hansson

Har din hund tagit ny titel? Glöm inte att skicka in bild till oss!
___________________________________________________________________
Nästa nummer av Pinschernytt kommer ut den 1/11 , 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

