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Ordförandens rader
nu går jag På rast!
Jag har haft många spännande och lärorika i vår kära 
rasklubb, men nu är det dags för G & Me att ta en 
liten rast. Jodå min lilla Gezina har också varit med 
och jobbat i klubben, som under mina år har varit 
med mig i våra rasmontrar och väl representerat 
klubben. 

Det är nu dags för en annan engagerad person att ta 
över, klart att viss separationsångest infinner sig vid 
ett sådant här beslut. All energi och arbete som jag 
lagt ner, har alltid varit för klubben och medlemmars 
bästa även om det inte alltid kan tyckas så. Ni 
skall veta att det alltid är en vågskål mellan olika 
alternativ. Besluten skall vara hållbara för klubben i 
helhet, och det är inte alltid lätt att tillgodose, varje 
enskild medlems önskemål. 

Det är många saker jag brinner för i klubben, 
och kommer så att förbli. Jag är ju lite av en 
föreningsnörd så att helt släppa taget gör jag inte, 
utan kommer att finnas tillhands närhelst jag behövs. 
Vi kommer säkert att ses vid ringside eller någon 
annan aktivitet.

Jag säger därför inte adjö utan på återseende.
Ordförande Maj Flodin /Majsan

Efter efterlysningar presenterar vi vinnarna från rasspecialen med namn och bild. Fullständiga resultat finns på hemsidan. 

BIR SDPV-14
first lady v nobel line

BIM SDPV-14
se uch dk uch theneican’s Quebracho
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vi har en vinnare!
Under året har vi efterlyst ny logga, och så här ser 
den ut! Ett stort tack till Lisa Härdne som skickade 
in det vinnande bidraget. Vi valde loggan eftersom 
den andas den fart och fläkt som beskriver våra 
dvärgpinschrar i ett nötskal.  

DVÄRGPINSCHERKLUBBEN

Lisa med sina pinnar Ivan och Billy.

Från 1 januari 2015 gäller nya medlemsavgifter 
samt att du blir medlem i Dvärgpinscherklubben 
med automatisk anslutning till SSPK. SKK 
(Svenska Kennelklubben) administrerar vårt 
medlemskap, SSPK administrerar uppfödarlistan. 
Nordiska och utomnordiska medlemmar ingår i 
fullbetalande medlemmar.

Priser 2015:
Fullbetalande medlem   300 kr
Familjemedlem    80 kr
Valpköpare/gåvomedlemskap  150 kr
Extra rasklubb/rasring    80 kr
Plats på uppfödarlistan   300 kr
Svensk Hundungdom   se SHU Hemsida

årets MedleM 2014!
Vi hoppas kunna ge en extra liten skjuts till 
någon av våra medlemmar!

Vet du någon som gjort det där lilla extra för rasen 
eller klubben under året? Nominerar någon medlem 
som du tycker att vi borde premiera.
Hör av dig med förslag och motivering till klubben 
senast den 31 januari, så att vi till årsmötet kan 
presentera årets medlem!
Skicka ett mejl till styrelsen@dpklubben.se 

Årets medlem premieras med ett års betald 
medlemsavgift och diplom med motivering till 
utnämningen samt en Doggy Bag.

MedleMsinfOrMatiOn

årets hund 2014!
Har du varit ute och tävlat med din 
dvärgpinscher under 2014? 

I så fall kan du vara med 
och tävla i årtets hund! 
Lydnad-, aglility- och 
utställningsresultat räknas.
Kanske har du årets 
allroundhund? Reglerna för 
årets hund hittar du på hemsidan 
under klubbtävlingar. 
Sista anmälningsdag är den 5 januari 
2015 kl 24.00. Mejladressen är 
aretshund@dpkubben.se

Årets Hund 

– Jag ville göra en logga som fokuserar på hela Sverige 
och dvärgpinschrarna här. Eftersom vi har hundar 
av en ras med ganska lite variation där de flesta ser 
ganska likadana ut och en siluett alltid är en siluett, 
ligger det unika i färg- och sammansättning. Den är 
lekfull och glad, precis som en dvärgpinscher.
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kallelse till årsMöte 2015
Dvärgpinscherklubben välkomnar samtliga medlemmar till årsmöte.
lördagen den 28 februari 2015.
Årsmötet börjar klockan 11.00, och fika serveras från klockan 10.30.
Plats: Täby Galopp
du hittar mer info på klubbens hemsida och på facebook.

Klubben bjuder på förtäring under dagen därför vill vi veta  
om du kommer. Skicka din anmälan till vordf@dpklubben.se

varMt välkOMMen!

 
Årsmötet sponsras av Royal Canin

valberedningen behöver din hjälP!
Just nu efterlyser vi flera medlemmar som vill 
engagera sig i vår klubb!
Du behövs både i styrelse och kommitteèr!
Varmt välkommen till ett till ett roligt och varierande 
arbete i en engagerad rasklubb.
Skicka ett mejl till valberedningen@dpklubben.se

DVÄRGPINSCHERKLUBBEN

våga MOtiOnera!
Är det något du vill ändra på genom årsmötesbeslut 
är en motion första steget.
Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 17 
januari 2015 (6 veckor innan årsmötet).
Dessa ska vara inskickade med underskrift, det går 
bra att mejla inskannat dokument till styrelsen.
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tack till våra sPOnsOrer!

Vi finns på Facebook! 
sök på dvärgPinscherklubben 
för att hitta oss där. 

spana även gärna in facebooksidan 
dvärgPinschträffar landet runt.

här är vårt utryMMe slut...
... men det gäller bara papperstidningen! 

På följande sidor ser du bonusmaterialet som vi publicerar på klubbens 
hemsida. Vill du bidra med text och bild? Skicka ett mejl till 

notisbladet@dpklubben.se – och tänk på att bilderna ska vara högupplösta.

Som medlem får du 5 % rabatt på alla hundtillbehör i webbshoppen och 10 % på alla 
hundkurser hos Östersunds Hundforum. Och 5 % rabatt på alla hundartiklar hos Igorex.
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Dvärgpinscherklubben bjöd in SSPKs 
medlemmar och icke medlemmar 
till föreläsningen på Veberöds 
brukshundsklubb den 27/9. Föreläsare 
var Carina Andersson-Rapp, domare 
och uppfödare av schnauzer och 
dvärgschnauzer.
Text och bild: Carola Håkansson

17 förväntansfulla deltagare satt som klistrade och 
lyssnade till Carina då hon ledsagade oss igenom 
anatomin och hur domare tänker. Deltagarna som 
deltog var till största del från Skåne, men även 

anatOMi – hur tänker dOMaren?

finbesök ända från Japan befann sig på plats med 
tillhörande tolk.

Det är fantastiskt kul att intresset för anatomin och 
hur domaren tänker var så stort för inom SSPK’s 
raser men även uppfödare och utställare för raserna 
grand danois, samojed, puli och curly coated 
retriever befann sig på plats.

Carina förklarade anatomin för oss alla på ett bra 
och förstående vis, vi fick även känna på lite olika 
raser med och utan päls hur de var byggda och på så 
vis få en förståelse hur anatomin fungerar.

Att sedan få ytterligare lärdom om 
rörelseschemat och varför en hund 
rör sig på ett visst vis var en aha 
upplevelse för många av oss.

Föreläsningen gav oss alla blodad 
tand och många hade stort intresse 
för en fördjupningsföreläsning i 
anatomi.

STORT TACK till Hill’s som sponsrat denna 
föreläsning och Dvärgpinscherklubben 
som var initiativtagare till föreläsningen.
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Dvärgpinscherklubben bjuder in alla 
medlemmar till en föreläsning om 
hundmassage.

Var? 
Täby Galopp, Stockholm
När? 
31/1-2015
Samling klockan 10:30, förläsningen börjar klockan 
11:00 och håller till ungefär 13:00.
Pris ?
200 kr för medlem i SSPK
250 kr för icke medlem i SSPK
Vi bjuder på fika!

Marina Axelson-Callum är grundare och rektor 
på Axelsons Animal Massage School som 
startades 1993. 

Idag är det inte riskfritt att skaffa hund. I alla fall 
inte beträffande alla fysiska problem som hundar 
kan nedärva i sin raslinje. Cirka 20 procent av alla 
hundar har en smärtsam process i rörelseapparaten 
som ofta härstammar från vissa leder. Det bästa en 
hundägare kan göra är att upptäcka dessa problem  

föreläsning OM hundMassage

i god tid för att kunna åtgärda dem. Massage är både 
ett redskap för att finna muskelspänningar som kan 
dölja smärta, samt att behandla muskelproblem som 
kan dyka upp vardagligen under hundens trän-
ingspass. Massage ger en stark mental och positiv 
kontakt med din hund som varar hela ert  
liv tillsammans.

För mer information, titta in på www.dpklubben.se 
eller på klubbens facebooksida. 

Sista dag att anmäla och betala är den 12 januari
Anmälan är bindande och göres genom att betala 
in på dvärgpinscherklubbens BG 5102-5625 och att 
skicka ett mail om er anmälan till 
catharina@dpklubben.se. Har ni frågor går det bra 
att ringa Catharina på 0739169106.
 
VARMT VÄLKOMNA!

Hemma hos mig bor två hundar (ja, några fler men 
nu ska detta handla om just dessa två). Det finns en 
hel del likheter: de är tikar, dvärgpinschrar, röda och 
födda 2011. Visserligen är den ena född i februari 
och den andra i december, men likväl är året 2011.

Där slutar likheterna! Den ena har de mest sam-
metsmjuka, bruna ögon man kan tänka sig, med ett 
vackert och milt uttryck. Hon är alltid intresserad av 
att prata och ta kontakt, ibland lite undrande, men 
alltid på ett positivt sätt. Den andra har också vackra, 
bruna ögon, men ett hårdare, lite aggressivt uttryck. 
Hon ser mera ut att säga “jaha, vem är du och varför 
pratar du med mig?”.

Den mjukare av dem har en kort, kompakt kropp 
som till hennes stora sorg har lite lätt för att få mat 
att fastna. Mat som är så gott! Den andra är slank, 
högbent och aldrig i överhull vad hon än äter. Mat är 
inte så intressant egentligen, anser vår slanka dam. 
Det skiljer sig också när det gäller vad dessa två gillar 

lika Men ändå Olika
att äta. Den kompakta älskar frukt, och då menar 
jag ÄLSKAR! Mango är den absoluta favoriten, tätt 
följd av ananas, melon och päron. Egentligen är all 
frukt gott, till och med grapefrukt (!). Hennes slanka 
kompis fnyser åt i princip all frukt, päron och melon 
kan gå an om humöret är rätt den da’n.

Jag har numera en lite speciell stil när jag lagar mat, 
jag kan inte stå tätt intill köksbänken då jag jobbar. 
Varför? Jo, jag har en liten, kompakt dvärgpinscher-
tik med sammetsmjuka ögon som köksassistent! 
Hennes plats är mellan köksbänkens sockel och mina 
fötter, alltid. Flyttar jag mig längs bänken flyttar hon 
med, alltid mellan fötterna och sockeln. Den slanka, 
lite hårdare tiken tycker att det är under hennes 
värdighet att klämma in sig på ett sådant ställe. 
Dessutom förstår hon inte vitsen med att sitta och 
hysteriskt vänta på att något ska tappas på golvet, 
mat är inte SÅ spännande. Man ligger mycket bättre 
vid det varma elementet och väntar på att matte sak 
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tycka att alla ska få smaka och då får man en bit utan 
ansträngning ändå.

När det gäller aktiviteter är det också mycket skilda 
åsikter hos de två damerna. Vintertid med snö är 
toppen tycker sammetsöga med kompakt kropp! 
Hon kör ner nosen i snön och springer frustande 
framåt som en liten snöplog med rumpan i vädret. 
Snön yr och hon är lycklig! Att jaga sork och gräva 
fram bon under snön är också en kul grej, sorkungar 
är toppen att äta till mellanmål. Matte är inte lika 
förtjust, men brukar inte hinna stoppa smaskandet i 
tid. Kompisen med långa ben och slank kropp tycker 
att promenader vintertid är totalt överskattat. Snö är 
kallt, blött och avskyvärt! Hon propagerar starkt för 
att det ska införskaffas kattlåda till henne. Eftersom 
man tvingas ut i detta vita, kalla helvete, går man 
med öronen strukna bakåt, tätt intill huvudet och 
med krökt rygg. Man tassar fram med höga benlyft, 
bakom matte och ber om att vi ska vända och gå 
hem. Det bästa är att inte behöva gå ut alls, så man 
gömmer sig i sängen, i fåtöljer eller under filtar i 
någon korg och hoppas att matte ska glömma att ta 
med henne ut. 

Sommar, det är något helt annat! Båda vill med 
ut, men sammetsöga är inte så värmetålig och vill 
helst gå in i skugga om det är mer än 22 plusgrader. 
Hennes kompis ligger gärna och steker i plus 50, 
ju mer sol desto bättre! Förstår inte varför matte 
tjatar om värmeslag och skugga, äntligen är det ju 
uthärdligt ute, inget kallt vitt som förstör hela up-
plevelsen.

Även när det gäller andra aktiviteter än promenader 
har de två skilda åsikter. Sammetsöga är glatt med på 
allt, race, utställning, agility, allt som matte tar med 
henne på är kul. Hårdingen tycker att familjen duger 
bra, varför man ska prata med främlingar och larva 
sig har hon aldrig förstått. Att spåra vilt är något som 
sammetsöga är bra på och tycker är roligt, hon far 
iväg med svansen upp och hittar alltid tillbaka när 
hon tappat spåret. Hårdingen börjar glatt spåra, i en 
väldig fart och har sedan svårt att hitta tillbaka till 
utgångspunkten. Det har hänt att hon sprungit hem 
och spårat matte från början av promenaden istället 
för att leta sig tillbaka genom skogen!

Sammetsöga kan inte sova utan att ha en filt över sig, 
det går inte! Något mer olyckligt än hennes blick när 
hon har bestämt sig för att ligga bredvid en i soffan, 
eller i knäet på en och det inte finns någon filt, det 
finns inte! Ingen filt, katastrof! Hon krafsar och kraf-
sar, kryper till slut in under tröjan på matte i brist på 

filt. Det spelar ingen roll om det är högsommar och 
varmt, sova = filt. Matte har försökt med ett svalare 
påslakan sommartid, men möts då av en förebrående 
blick. Filt, tack! Hårdingen lägger sig bredvid och på 
matte, det går bra utan filt. Gärna under täcket på 
natten, men lika gärna ovanpå. Nätterna, också en 
skillnad. Sammetsöga säger till när det är dags att gå 
till sängs, tittar uppfordrande, går mot sovrummet. 
Går tillbaka, tittar igen. Lägger sig tätt intill under 
täcket och ligger så. Ibland lägger hon sig på rygg , 
med huvudet nästan på kudden bredvid matte. Men 
hon ligger still. Det gör inte hårdingen! In under 
täcket, sover en stund. Ut från täcket, runt och krafsa 
på olika ställen på matte, kliver på någon som blir 
sur och morrar. In under täcket och sover på nytt. 
Detta upprepas några gånger per natt, suck! Suckar 
hörs också från sammetsöga som inte förstår varför 
vi inte bara kan sova och ligga still.

Som titeln säger, lika men ändå olika. För den utom-
stående är de två röda, små hundar. Svåra att skilja på 
för dem som inte känner dem. För oss som har dem 
i familjen är de två helt olika individer med olika 
temperament och uppfattning om hur saker och ting 
ska vara. Helt underbara båda två, fast på helt olika 
sätt! De motsvarar ytterligheterna om vad en dvärg-
pinscher kan vara, mjuk/hård, framåt/återhållsam, 
social/reserverad, med på allt/väljer själv och visar 
det tydligt. Detta visar också hur svårt det kan vara 
att svara på den enkla frågan “hur är en dvärgpin-
scher?”.

För er som känner oss och har träffat oss kan jag 
avslöja (om ni inte redan har gissat!) att sammetsöga 
med den kompakta kroppen heter  Ammi (Andeless 
Roma Mi Amore) och att hårdingen med den slanka 
kroppen heter Blenda (Bellzelius Bless You).

Vid pennan, 
Malin Björkvik


