
Hej uppfödare ansluten till Dvärgpinscherklubben                    

 

Som du kanske vet har Dvärgpinscherklubben tagit ett beslut om att sköta sin egna uppfödarlista 

och har nu tagit över denna tjänst från SSPK. 

 

I och med detta kommer det ske lite förändringar som förhoppningsvis kommer gynna er 

uppfödare och Dvärgpinscherklubben. 

 

Det första som kommer ske är att priset sänks från 300kr till 200kr per år alltså från 1 januari till 
31 december. Nytt som kommer ske är att om du helt plötsligt väljer att hoppa in på listan tex i 
augusti så är det inte fullt pris du betalar utan 100kr.  
 
Exempel  
Helår 1 januari - 31 December 200kr 
Halvår 1 juli - 31 December 100kr 

KRITERIER UPPFÖDARLISTA 

● Alla registrerade ägare av kenneln ska vara medlemmar i Dvärgpinscherklubben. 

● Följer Dvärgpinscherklubbens och Svenska Kennel Klubbens avelsrekommendationer  

● Skänka gåvomedlemskap i rasklubben till sina valpköpare 

● Använder sig av valphänvisning. 

● Ha god kunskap om rasen, dess ursprung och standard. 

 

På hemsidan kommer det även komma upp en anmälningsblankett där ni själva fyller i era 

uppgifter eller ändringar (byte av telefonnummer, flytt, e-mail osv). 

Står man idag redan med på listan år 2015 så har man till 31 januari på sig att betala för 2016 

års lista. 

 

Betalning sker till Dvärgpinscherklubbens bankgiro 5102-5625. 

Har ni frågor får ni jätte gärna kontakta styrelsen via mejl styrelsen@dpklubben.se . 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Dvärgpinscherklubbens Styrelse  

Nedan finner ni klubbens policy gällande avel. 

 

 

 

 

 

mailto:styrelsen@dpklubben.se


Etik ~ Policy gällande avel 

 

Etiska rekommendationer till uppfödare och täckhundar av dvärgpinscher. 

(Dessa togs den 17/1-2011 av styrelsen i Dvärgpinscherklubben) 

  

●  Att stå till förfogande för valpköparna och vid behov bistå med råd och hjälp.  

● Att medverka till att utöka avelsbasen genom att inte överanvända enskilda 

individer.  

● Att eftersträva rastypiska Dvärgpinschrar i avelsarbetet.  

● Att ej använda hundar med diskvalificerande fel i avel. 

● Önskvärt är att avelsdjuren har minst en 2:a eller VG i kvalitet på officiell 

utställning.  

● Att eftersträva att använda utan anmärkning Patella undersökta hundar .  

● Att eftersträva att använda Ögonspeglade hundar fria från ärftliga sjukdomar. 

● Att ej använda rädda och aggressiva hundar i avel.  

● Inte använda en tik ytterligare i avel om den tidigare genomgått ett kejsarsnitt 

annat än efter samråd med veterinär.  

● Att följa Swedish Veterinary Dermatology Study Group´s avelsrekommendationer 

angående Demodex. 

● Att noggrant följa SKK.s grundregler. 

● Att noggrant följa svensk lag gällande djurhållning. 

 


