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¨Smålandspinnen¨ 
Dvärgpinscherklubbens inoffici-

ella utställning som var i Säv-

sjö den 5 maj 2016.  

I strålande solsken arrange-
rade vi klubbens på många år 
"Pinneutställning" igen.  
Domare denna dag var Carina 
Andersson Rapp som hade 90 
hundar att döma och som skri-
vande ringsekreterare hade 
hon Annika Hultqvist till hjälp 
och på plan som inropande var 
undertecknad denna dag. 
 
 

Förutom dessa 90 anmälda 
hundar fick vi 10 anmälningar 
till Barn Med Hund som Ja-
nina Timerdal dömde. 
Då detta var Dvärgpinscher-
klubbens utställning så hade 
vi lite extra priser för dvärg-
pinscher och 14 anmälda var 
det denna dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
              

               Vårt sekretariat hade Jenny Kjellman och Tina  Forssberg hand om. 
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BIR VALP 4-6 m och ett extrapris av ett handgjort ljus för han blev   BIR VALP 6-9 m  
BÄSTA VALP  av de 2 klasserna och sedermera blev han      Exigor's Needed Aisy  
BÄSTA dvärgpinscher i tävlan mot den vuxna BIR hunden,     Uppf Annette Persson & Kristin Östlund  
han heter ATLAS och är uppfödd och ägd av Isabell Ragland, Mölndal  Ägare Lina Winberg, Smålandsstenar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIR vuxen och BIS2 Veteran blev 
Geishas Invincible Heart Uppf Ann-Charlotte Ling Ägare Jenny Kjellman, Nässjö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga resultat finns på vår hemsida. 
GRATTIS till er alla och Stort TACK till alla som kom, alla som hjälpte till denna fantastiskt roliga dag. 

Hälsar Annette Persson, ordf i Dvärgpinscherklubben 
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Vill man mentalt stimulera och ha roligt tillsammans med sin hund så är nosework en perfekt aktivitet. No-

sework stimulerar det som hunden är bäst på – nosarbete. Tycker att detta är en perfekt sport för en dvärgpin-

scher. Hunden får använda sin energi på rätt sätt och blir faktiskt väldigt trött efter de olika träningspassen.  

Att jag började med nosework var egentligen en ren tillfällighet. Gjorde BPH (personlighets- och beteende be-

skrivning av hund) med Bella i augusti förra året. När vi var färdiga så sade beskrivaren att eftersom Bella en-

ligt hennes åsikt var en så energiskt liten hund så skulle hon passa perfekt för nosework. Hade vid detta tillfälle 

aldrig hört talats om nosework - men fick en kort beskrivning av beskrivaren som lät intressant. När jag kom 

hem så läste jag allt jag kunde läsa om nosework på internet och samti-

digt som jag gjorde detta hittade jag en grundkurs kurs i nosework som 

jag anmälde Bella till. 

Första lektionen gick ut på att lära hundarna doften, eukalyptus, den doft 

som man tävlar i klass ett med. Hundarna fick nosa på en behållare med 

doften i och när de nosade på behållaren fick de belöning.  

Efter detta moment så fick hundarna två behållare att nosa på, och när 

de nosade på rätt behållare så fick de belöning. Efter detta så placera-

des doften i en av behållarna i en s.k. urvalsbana, som är en avlång 

ställning (en planka) med plats för sex behållare. Man låter hunden söka 

efter doften – när hunden hittar doften så belönar man – sedan flyttar 

man om behållaren med doften – och gör samma sak om igen. Har man 

inte tillgång till någon urvalsbana så kan man använda vanliga burkar 

eller liknande med hål i. Jag använde salt och socker kar i glas när jag 

tränade och det fungerade alldeles utmärkt. 

Nosework är en otroligt billig aktivitet att syssla med – allt man behöver 

är dofter, tops och möbeltassar, små metalburkar med hål i och en pincett. Pincetten har man för att man inte 

ska få doften på fingrarna, eftersom man då kan smitta ner sökområdena med doften. Man kan även använda 

plasthandskar om man vill vara säker, det bestämmer man själv. Dofterna och färdiga nosework kit finns bland 

annat att köpa på internet. 
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Nosework  
- en rolig aktivitet som passar 

alla hundar … 



På resterande lektioner i grundkursen (lektion två till fyra) fortsatte vi att träna behållare (olika plastlådor och 

kartonger m.m.) för att få igång hundens nosarbete. I början använder inte hunden sin nos till hundra pro-

cent – utan sätter på och stänger av den lite då och då när man tränar. Men när man tränat ett tag så mär-

ker man skillnaden – hunden börjar använda sin nos på ett helt annat sätt – man både ser och hör hur hun-

den arbetar med sin nos.  

På kursen gjorde vi även inomhus sök där instruktören gömde en eller fler metalburkar med eukalyptus i ett 

rum. I början fick vi reda på var doften fanns, men i slutet av kursen förekom även dolda sök. Vi gjorde även 

samma sak med behållarna, för att få träning inför eventuellt doftprov och tävling. 

Träningen under denna period gick ut på att lära Bella doften samt att söka efter den i olika behållare. Var till 

pizzerian och fick tolv pizzakartonger vilka var bra att träna med inför doftprovet och men även inför tävling-

ar. När jag kände att hon klarade behållarna så började jag med inomhussöket, där jag gömde doften i rum 

efter rum. I början lättare sök då hon t.o.m. kunde se den lilla burken, men efterhand svårare sök då hon fick 

arbeta mer för att hitta gömman. Det är viktigt att gömma doften på olika höjder – från golvet upp till 1.2 me-

ter – eftersom det krävs av hunden i klass ett. Men samtidigt så måste man se till att hunden alltid kan nå 

doften – detta med hjälp av stolar, bord, soffa eller säng. Det gäller att ha lite fantasi när man tränar no-

sework, för efter ett tag lär sig hunden var du brukar gömma så det är viktigt att man tänker om ibland. Det 

bästa man kan göra är att låta någon annan gömma doften när tillfälle ges – så att du som förare inte vet 

vad den är – för det är ju faktiskt det som sporten nosework handlar om. 

Efter nybörjarkursen så fortsatte jag och Bella på fortsätt-

ningskursen där man fortsatte med olika övningar samt att 

vi fick prova på utomhussök och fordonssök. Även marke-

ringar diskuterades – eftersom många gärna vill att deras 

hundar ska lära sig frysmarkering. Men man får göra som 

man vill, för i nosework finns det inga regler för hur hunden 

ska markera när den funnit en doft – utan allt handlar bara 

om att du ska kunna läsa din hund och se var hunden mar-

kerar doften.  

När jag nästan var klar med kursen så fick jag möjlighet att 

göra det första doftprovet, i eukalyptus. Det kändes faktiskt 

lite som en examen för Bella och mig efter all träning. 

Själva provet gick otroligt snabbt. Vi fick en tid av arrangören och då var det bara att vara där. Blev sedan 

uppropade och togs till den lokal där provet skulle göras. Innan man startade så drog tävlingslederaren reg-

lerna och sen var det bara att ta ett djupt andetag och sätta igång. Bella sökte snabbt igenom alla 12 kar-

tongerna, sedan gick hon tillbaka och markerade den rätta lådan. Mer än så var det inte, men Bella hade i 

alla fall en mycket glad matte i kopplet när vi gick därifrån. 

Till dagens datum har Bella och jag gått ytligare två kurser – en om att träna inför tävling och en i avancerad 

nosework. I avancerad nosework fick vi träna på svåra och höga gömmor, tom sök och störningar, större 

områden (både inomhus och utomhus), olika fordon, lagerblad och lavendel, även hinder vid sökning trä-

nade vi på m.m.  

                                 Forts nästa sida…. 
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Bella och jag har även hunnit med en del täv-

lingar i år.  

Den bästa tävlingen för nybörjare är en s.k. 

Clear Round.  

Man gör två eller tre sök efter varandra och kla-

rar hunden maxtiden så får den en rosett. Det 

finns även träningstävlingar som innehåller två 

till fyra sök – men då handlar det för det mesta 

om att vara snabbast för att få en bra placering. 

Det finns väldigt många hundar som är otroligt 

duktiga på nosework idag – så konkurrensen är 

hård i toppen. Det finns även inofficiella tävling-

ar – som går till på liknande sätt – men då är det 

alltid domare från svenska nosework klubben 

som dömer. På de inofficiella tävlingarna följs alltid svenska nosework klubbens regler – vilket de inte 

alltid görs på träningstävlingar. Där är det oftast instruktör i nosework som anordnar och dömer täv-

lingen, så det kan skilja lite i utförande. Men det är i alla fall otroligt roligt att vara med på dessa täv-

lingar. Hunden lär sig  

att söka i olika miljöer och man träffar många olika människor och hundar med samma intresse för 

sporten. 

Trots att jag nu gått flera kurser och deltagit på flera tävlingar – så har jag fortfarande inte sett en enda 

dvärgpinscher. Jag hoppas att fler dvärgpinscherägare kommer att börja med denna sport – för det är 

verkligen en sport som passar en dvärgpinscher som handen i handsken. Har ni gått kurs med er 

dvärgpinscher – så tveka inte på att anmäla den till tävlingar. Många gånger så behöver man inte ens 

gjort doftprovet för att vara med på Clear round och träningstävlingar. Tycker att dessa tävlingar är 

otroligt bra tillfällen att träna sin hund på. Eftersom sporten troligtvis blir officiell 2017 så är det bra att 

ha tävlings tränat innan man gör det på riktigt. Bella och jag hoppas verkligen att vi få träffa några av 

er på nosework tävlingar framöver. 

 

Text & Bild: Annette Johanna G 



Om Nosework 
Nosework startade i USA 2006 av tre specialsökstränare som utbildade narkotika- och 

sprängmedelshundar åt försvaret och polisen. Tanken var från början att aktivera hun-

dar i hundstallar under den tid de väntade på att placeras ut till sina nya ägare. Detta 

blev snabbt populärt i USA och en ny tävlingsform skapades. Till Sverige kom sporten 

2014 och Svenska Nosework klubben bildades. Sporten har på kort tid blivit otroligt po-

pulär och Svenska nosework klubben har idag över 1700 medlemmar. 

För att få tävla i nosework måsta alla ekipagen göra ett doftprov i varje klass.  Doftpro-

vet består av 12 behållare – kartonger – där hunden har tre minuter på sig för att hitta 

doften. Man gör dessa prov för att säkerhetsställa så att hunden vet vilken doft den ska 

leta efter och för att se att föraren kan läsa sin hund. 

Dofterna som man använder i nosework är eukalyptus (NW1), lagerblad (NW2) och la-

vendel (NW3). 

Sporten består av fyra olika moment – behållarssök, inomhussök, utomhussök och for-

donssök. Det finns tävlingar för alla moment (TSM) och det finns även tävlingar för en-

skilda moment (TEM). Man tävlar i tre klasser där svårigheten ökar för varje klass – vil-

ket bland annat innebär att områdena blir större, innehåller störningar och tom sök och 

går på kortare tid. I första klassen finns bara en doft medan i den andra och den tredje 

kan det förekomma två eller fler dofter. 

Svenska nosework klubben arbetar hårt för att sporten ska bli officiell 170101 – och 

som det ser ut idag så verkar det som om att de kommer att lyckas med detta. 

 

För mer information om Svenska nosework klubben titta in på deras sida 

http://www.snwk.se/om-nose-work/  
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Introduction Rob Douma 
 
Born 1968 in Schiedam (The Netherlands)  
 
At my parents house I grew up with Dobermanns and a 
German Shorthaired Pointer and later on Tibetan 
Spaniels. 
 
I passed my first judge-exam for Dobermanns in 1995 
and was the youngest judge in the Netherlands at that 
time In 2002 I passed my exam for the Schnauzers and 
in june 2003 for the Miniature Pinscher. 
 
I judge the Pinschers and Schnauzers at international 
shows but also at specialtyshow in many countries of 
Europe, even the Indonesia.  
 
I was a committeemember of the Dutch Dobermannclub 
for many years and also secretary of the group of 
Pinschers & Schnauzers. For a short period I was a 
committeemember of the Dutch Miniature Pinscher-, 
Affenpinscher- and Austrian Pinscher club.  
 
Nowadays I am a qualified groupjudge for FCI group 1, 2, 
4 and 9 and for several breeds in FCI group 3, 5, 6, 7 
and 10. 
 
I had the honor to judge at 4 different continents in 21 countries at (inter)national and 
specialtyshow.(Almost all countries in Europe and I judge in the USA, South Africa and 
Indonesia) 
In 2002 I had the honor to judge at the Worlddogshow in  Amsterdam and in 2015 I had the 
honor to judge Best in Show at the prestigious show “Holland Cup” in Amsterdam 
 
I am looking forward to judge at your specialty show. 
 
We see eachother. 
 
Best regards, 
 
 
 
Rob Douma 

Dvärgpinscherklubben Juni 2016 



Dvärgpinscherklubben Juni 2016 

 



 

Dvärgpinscherklubben Juni  2016 



 

Mer kommer i nästa nummer men  

boka den 17 och 18 september i er agenda! 

KLUBBMÄSTERSKAP I AGILITY och RALLYLYDNAD 

går av stapeln på Vänersborgs Brukshundklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har hyrt klubben i dagarna 2 så festligheter med middag kommer 

det bli, klubben firar ju 10 år!!!! 

Anmäla till Rallylydnaden som är officiell går redan nu via SBK 

tävling!! 
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Medlemmar av Dvärg-

pinscherklubben! 

Vill du höra på någon 

speciell föreläsning, 

utföra någon speciell 

aktivitet inom Dvärgpin-

scherklubben? Kom 

gärna med förslag!  

Kontakta då styrelsen .  

Styrel-

sen@dpklubben.se  

Övre bild: Bodo Bäckmo föreläser om mentalitet. Nedre bild: Daniel Hörberg  med Nalle Phu 
Foto: Marie Hörberg 

Uppfödar/medlemsmötet i Sandviken 17/4 
Morgonen började med att vi startade vår resa ifrån Vittinge något förse-

nade. Efter en tur genom skogarna upp till Gävle så anlände vi till Sandviken 

och Brukshundsklubben med 5 minuters marginal. Väl på plats så möttes vi 

av ett gäng glada dvärgpinscher älskare och vi startade förmiddagen med 

att fika, kära Malin Björkvik hade ordnat med smörgåsar, te och kaffe. 

Boda Bäckman höll en fantastisk föreläsning om dvärgpinscherns mentalitet, 

diskussioner om MH och BPH, vad är skillnaden och varför är det viktigt att 

göra dessa test. Han pratade även om vad vi ska tänka på kring aveln för att 

hålla rasen så sund och frisk som möjligt. Vi fick många skratt och lärde 

känna människor som brann för rasen precis som vi. På plats fanns själv-

klart även ett par dvärgpinschrar som nöjt höll sig i bakgrunden trots att allt 

handlade om just dem. Efter lunchen så delade vi ut RAS och bad alla titta 

igenom och komma med förslag på framtida träffar. Vad kan vi göra för att 

locka just dig? 

Vi hoppas nu på att fler vill komma på framtida aktiviteter inom Dvärgpin-

scherklubben. / Ram—gruppen 
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Medlemsavgifter 

Genom att delta på Klubbens 
möten kan Du vara med att 
forma en framtida stark Med-

lemsklubb! Dessa avgifter 
gäller även för dig utom 
Sverige! 

  

* Helbetalande medlem-
skap 300 kr/år.  

Medlemskapet löper rul-
lande och gäller i 12 må-
nader som helbetalande 
medlem i Dvärgpinscher 
Klubben blir du automa-
tiskt ansluten till SSPK. 

  

* Familjemedlem 80 kr/år. 

Kan tecknas av den som 
är skriven på samma 
adress som helbetalande 
medlem. 

  

* Extra Rasering 80 kr/år. 

Gäller för dig som redan är 
medlem i någon av 
SSPK's Rasklubbar och 
vill bli medlem i Dvärgpin-
scher Klubben. 

  

* Gåvomedlemskap 150 
kr. 

Kan tecknas av Uppfödare 
som önskar ge sina valp-
köpare 1års medlemskap i 
Dvärgpinscher Klubben 
med valpköpet. 

  

* SHU (Svensk Hundun-
gdom) Fullbetalande 300 
kr/ år. 

* SHU (Svensk Hundun-

gdom) Syskonmedlem 

150 kr/ år. 

Medlemsförmåner 2016 

Östersunds Hund Forum 

  

erbjuder Dvärgpinscherklubbens medlemmar 

5 % på alla hundtillbehör i webshopen 

och 10 % på alla hundkurser 

  

www.osdhundforum.se 



Hundkex: 

1 dl. buljong (vatten med oxtärning) 

2 dl. kokande vatten 

3 dl. rågkärnor 

4 ägg 

150 gr. vetemjöl 

6-7 dl. havregryn 

Allt röres samman och knådas. Kavlas 

och formas som man vill att godbitarna 

skall se ut. Bakas på en smord plåt 1 

timme i 180 grader. Slå ifrån ugnen och 

låt kexen stå kvar i ugnen ytterligare 1 

timme. 

 

Tips: Vill man ha roliga former kan 

man använda pepparkaksformar 

Ett hundgodis som man iofs inte gör 

själv, men som funkar också. Om man 

köper leverpastej eller mjukost på tub, 

så kan man klämma ut en klick som 

Hundkex 
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Statistik Dvärgpinscher 2016-01-01--2016-03-31  

Antal registrerade  

48st från 12 kullar, 32 tikar, 16 hanar,  

av dessa var 6 kullar födda under 2015, varav 2 importer (tikar) Polen, Ukraina  

Antal födda 2016 26st från 6 kullar  

Kull genomsnitt 4,3 valpar  

Inavelstrend 3,4 %,  

Anledningen till denna förhållandevis höga inavelsgrad är 1 kull över 12,5 %  hittills under året har 6 hanar respkt 6 

tikar använts i avel  1 hane har varit mellan 7-12 månader .Av dessa registrerade har det fötts 29 black-tan, 17 röda. 

Av de registrerade kullarna har 5 kullar varit utan kennelnamn, 7 kullar med kennelnamn  

HD röntgen 0st, ED röntgen 0st  

BPH 1st, MH 0st  

Nya Kennelnamn 1st  

Patella 12st med UA, 1st patella medialt grad 1  

Ögon 14st UA, 1st med vitreusprolaps samt vitreusdegeneration (samma hund).  

Denna diagnos är känd hos Italiensk Vinthund samt Whippet, arvsgång är ännu okänd Diagnosen föranleder ej 

avelsrestriktioner enl ögonveterinär ej heller medför den diagnosen restriktioner för att få vara med på SKKs köpa 

hund sida. I det fall att hund med denna diagnos användes i avel rekommenderas en kombination med en partner 

helt fri från någon diagnos. Hittills så länge ögonlysnings statistik har funnits på SKKs avelsdata så har det inom 

Dvärgpinscher endast funnits 5 hundar med någon av dessa diagnoser.  

Kanske Ok i raser med smal avelsbas, men i vår ras?  

Detta är en diagnos som i de flesta fall ses när hunden är några år.  

Statistik över kombinationer av ögonlysning-patella undersökning  

Båda i en kombination ögon+patella Ok : 6 kombinationer   

Båda i en kombination ögon+patella Ok men över 3 år gamla uppgifter : 2 komb.  

Båda i en kombination varken ögonlysta eller patella undersökte : 1 komb.  

En i en kombination med Ok patella och gammal ögonlysning tillsammans med en varken ögon el patella undersökt : 1komb  

En i en kombination ej patella undersökt och med gammal ögonlysning tillsammans med en som är varken ögonlyst eller patella 

undersökt: 1 komb.  

En i en kombination som ej är patella undersökt och är under våren vid ögonlysningen tillsammans med en som har Ok ögon+ 

patella . 1 komb.  

Summa 12 kullar  

Således har 4st gamla ögonlysnings resultat, 4st har varken ögonlysningsresultat eller patella resultat samt 2st ej patella resul-

tat. En är för ung för officiella resultat. Dessa resultat är ej nödvändiga för SKK registrering,  

 



Vill du komma i 
kontakt med 
klubben 

styrelsen@dpklubben.se  

Besök oss på vår webbplats: 

www.dpklubben.se 

Ansvarig utgivare:  

Ordförande Annette Persson 

ordf@dpklubben.se 

Redaktör: Daniel Hörberg 

Kontaktperson:  

pinnebladet@dpklubben.se  

 

Nästa nummer: 

15 augusti 

Manusstopp:  

31 juli 

 


