


I väntan på Notisbladet………… 

 

Dvärgpinscher Klubbens alla funktionärer har haft en Kick Off.! 

 

Vi har länge diskuterat att ett personligt möte i klubben, skulle vara bra för vårt 
arbete. Styrelse, kommittéer, och övriga funktionärer möttes upp i Södertälje. Vi 
fick ihop ett gäng på 13 personer utav 15 möjliga. Några av oss kom redan på 

lördag kväll, vi åt en gemensam och trevlig middag, samtidigt passade vi på från 
Klubbens sida att fira Helen Andersson som skulle till att fylla 50 år. 

 
Söndag morgon körde vi igång mötet, det var mycket på agendan denna dag 
klubbens verksamhet gicks igenom. Många härliga diskussioner och idéer kom 

upp, bland annat att vi skulle publicera en Nättidning i väntan på Notisbladet. 
Sagt och gjort ni läser den nu! 

Det kommer mera framöver vad som beslutades och vad vi skall hitta på. 
Lång dag blev det och alla var ganska trötta, framåt eftermiddagen men glada 

och positiva över vad dagen gett. 

 
Detta var den första men inte den sista Kick Offen vi skall ha i Klubben var alla 

överens om, det skapar både arbetsglädje och sammanhållning när alla som 
arbetar i klubben kan träffas på detta sätt. 

Det gagnar Dvärgpinscher Klubben’s arbete framåt att alla är delaktiga i 

verksamheten och känner sig som en del av ett team. 
 

 Team Dp-Klubben är på G! 
 
 

 

 

 



Presentation av våra styrelsemedlemmar 

 

Återigen har jag förmånen att vara Klubbens Ordförande. 

 
Vem är då Jag? Mitt namn är Maj Flodin men oftast blir Majsan 

har nästan alltid blivit kallad det. Jag bor i Stockholm med min 
lilla Pinne tjej, tillsammans har vi gått kurs i både vardags & 
rallylydnad och provat på en del annan kul träning. Vi syns ofta 

på utställning, vilket har blivit en hobby något som jag aldrig 
förr funderat på att göra. Min andra hobby är mat & goda viner i 

kombination, detta har följt med från mina år i 
Resturangbranchen. På krogen kom jag i kontakt med Facket 
och började engagera mig i föreningslivet, genom deras olika 

kurser fick jag med tiden olika förtroende uppdrag. Sedan jag 
blev med hund kom också så småningom, intresset för 

Dvärgpinscher Klubben, så på den vägen är det…………… 
 

Majsan 

 

 

 

Styrelsen 2013 

 

 

Från vänster (stående) Malin Gabrielsson, Linda Molin, Elin Friden, Catharina Holmberg,  

Ingegerd Kilarne Holm, Ann-Charlotte Ling. Från vänster (på knä) Maj Flodin och Zuzan Hagelin. 

Anna Blyckert Helgesson saknades på fotot, inflikat i vänster nederkant. 

 

 
 

 



Malin Gabrielsson – Vice Ordförande 
Malin Gabrielsson sitter som vice ordförande för andra året i rad. Bor i Klockrike i 
Östergötland och driver Hundpensionat. Föder upp Dogo Argentino och 

Dvärgpinscher under prefix Blanco Pirata. 
Köpte min första Dvärgpinscher år 1999, hade på den tiden då också Pinscher, 

sedan år 1994. 
Är en flitig utställare och är även mkt intresserad av mentalitet och MH/ MT och 
BPH.  

Är aktiv förenings människa och sitter i flera kommittéer och styrelser.  
Ser fram emot ännu ett år i Dvärgpinscher klubben! 

Trevlig sommar till er alla! 
 
Anna Blyckert Helgesson – Sekreterare 

Jag är 39 år, snart 40 och har sadlat om från vårdare till bussförare nyligen. Bor 
i Västerås med man och 4 barn och våra 4 hundar. Uppväxt med hundar, King 

Charles kavaljer och Rottweiler och skaffade min första egna hund när jag var 19 
år, det var en Bullterrier. Benny var min första "småhund" och han kom till oss -
08 och han fick oss att förstå storheten hos dessa små underbara hundar! 

Styrelseaktiv sedan ungdomen 
 

Ingegerd Kilarne Holm – Ledamot, Sammankallande i R.A.M gruppen 
Har varit styrelsemedlem sedan 2009  och är sammankallade i RAM gruppen 

tillsammans med Neta Thomson, Malin Björkvik och Carola Håkansson,  gruppen 
för RAS (rasspecifik avelsstrategi), avel, och mentalitet. 

Jag Ingegerd tillsammans med min man Tommy föder upp Dvärgpinscher under 
kennelnamnet Florista’s. Kennelnamnet valt av den anledningen att jag är florist 
och blommor/växter är en stor del av mitt liv, eftersom jag även har en 

hobbyodling av olika sorters växter. Födde tidigare under 30 år upp katter av 
rasen Cornish Rex , men har numera avslutat den uppfödar gärningen. 

Vi bor i en liten by vid namn Tortuna på landet utanför Västerås sedan 1981. Har 
en utflugen 30 årig son. Har 4 hemmaboende ”pinnar” den äldsta 11 år och 

några på foder. Ställer tillsammans med min man ut våra hundar en hel del samt 
har provat på lite viltspår med dem. 

 
Zuzan Hagelin – Ledamot 
Jag heter Zuzan Hagelin bor på en hästgård utanför Sjöbo i Skåne mina stora 

intressen är djur speciellt hästar och hundar. Har en liten familje kennel med 
dvärgpinscher och grand danois. Stora intresset är utställning som jag åker på så 

fort det finns möjlighet. Tränar även agility och spår med hundarna. 

 

Ann-Charlotte Ling – Suppleant 
Jag bor i Sköldinge i Södermanland tillsammans med min familj och våra djur. 

Min första dvärgpinscher skaffade jag mig 2001 och första valpkullen föddes 
2003. Jag är innehavare av Geishas Kennel och jag har i dagsläget 3 pinnar här 
hemma.  Jag är intresserad av avel och genetik och föder även upp 

dvärghamstrar och fåglar.  
 

Jag är van föreningsmänniska och har varit aktiv i Dvärgpinscherklubben under 
flera år vilket jag tycker är roligt. Då jag har flera intressen och även andra 
styrelseuppdrag så är fritiden ganska slitsam och jag hinnner inte med allt som 

jag skulle vilja så som utställningar tex då ”allt händer på samma helger” Jag 
tycker att mentaliteten hos hundar är intressant och likaså beteendeutveckling. 

Familjen (framförallt sonen) tar sin tid med precis som det ska vara.  
 



Linda Molin – Suppleant, Webmaster 
Linda heter jag och sitter med i styrelsen som suppleant samt är ansvarig för 
hemsidan.  Jag har en dvärgpinscherhane på 6,5 år som jag gör en hel del med 

bland annat utställning, lydnad, rallylydnad samt weight pull. Jag håller också för 
närvarande på att utbilda mig till hundinstruktör, så i framtiden kan jag hålla 

kurs i diverse olika hundsportsgrenar och allmänlydnad. 
 
Elin Fridén – Suppleant 

Elin heter jag och är suppleant i styrelsen. 
Jag är född i Uppsala men bor sedan några år tillbaka i Sundsvall. 

Mina stora intressen är hundar och träning. 
Jag har haft hund sedan jag var 11, men skaffade min första dvärgpinscher för 
ungefär 3år sedan, efter att jag blivit fullkomligt förälskad i rasen. 

Är sedan dess stolt ägare till en fransk liten herre, som (oftast ;)) lyssnar till 
namnet Svante. 

Mina vänner och min sambo brukar ofta säga att jag och Svante är väldigt lika 
varandra, men hur menar de då? 
Kanske det kan vara det faktum att vi båda tycker det är roligt att vara ute i 

skogen och tycker om att träna agility. Vi tycker även om att mysa framför 
brasan under en filt och läsa en god bok. 

(Eller det är väl mest jag som står för läsandet och Svante för mysandet.) För de 
kan väl inte mena att vi båda skulle vara envisa, nyfikna och fulla av energi, 

såsom det påstås att dvärgpinschrar är :-P. Nej, det måste vara det där med 
skogen som de menar ;-) Eller? 
 

Idag jobbar jag som administratör, men är utbildad fastighetsmäklare och 
ekonom. Jag tycker det känns väldigt roligt att få vara med i 

dvärgpinscherklubbens styrelse och hoppas att jag skall kunna tillföra nytta. På 
fritiden läser jag gärna böcker rörande hundpsykologi och jag värnar om en sund 
avel. 

 

Catharina Holmberg – Suppleant, Sponsorsansvarig 

Catharina heter jag, kom in i klubben för 3 år sen som sponsoransvarig och i 

utställningskommittén. Nytt i år är att jag även sitter med i styrelsen 

som suppleant ett spännande uppdrag tycker jag. 

Bor med min sambo och våra 2 dvärgpinscher och katten Nova i ett hus på 

landet norr om Stockholm. Jobbar på en av Sveriges största Galoppbanor (Täby 

Galopp), där min chef driver en Häst/foderbutik där vi nu även fått in lite 

hundprodukter. När jag fick frågan av Helen Andersson för 3 år sen att gå med i 

utställningskommittén tvekade jag inte alls och tackade ja direkt. 

Sponsoransvarig vart jag och med mitt stora kontaktnät inom försäljningen 

trodde jag att detta skulle bli lätt men många nej får man. Men att få se 

resultatet varje år och alla gåvor till er som deltar på rasspecialen gör att man 

går därifrån med ett stort leende på läpparna.  

Jag hoppas att ni alla får en riktigt underbar vår och sommar så kanske vi ses i 

utställningsringen i sommar och framför allt på rasspecialen den 25 augusti för ni 

kommer väl! 

 

 



Presentation av RAM-Gruppen 

RAM är en förkortning av RAS (rasspecifik avelsstrategi), Avel och Mentalitet. 

Gruppen har i olika konstellationer under ett antal år arbetat med frågor i dessa 

områden. 

Gruppen består i nuvarande konstellation av Ingegerd Kilarne Holm 
sammankallande, Neta Thomson, Malin Björkvik, samt Carola Håkansson. 

Under ca två års tid har det arbetats med att revidera rasens RAS, den 
rasspecifika avelsstrategin för Dvärgpinscher, denna revidering ska göras vart 5e 

år och även följas upp årligen. Den nya RAS versionen är nu att betraktas som 
färdig och ska inom kort vidarebefordras till vår moderklubb SSPK för att sedan 
gå till SKK. Vi arbetar även med avelsfrågor och besvarar medlemmarnas frågor i 

gruppens ämnesområde. Gruppen och då specifikt Malin och Carola  arbetar 
också med Mentalitetsbiten och då specifikt med MH, mentalbeskrivning hund 

samt BPH beteende och personlighets beskrivning hund. De planerar för att 
anordna såväl MH samt BPH för vår ras. 

 

Förtroendevalda i kommitteer och andra uppdrag 2013 

 

 
 

Från vänster (stående) Neta Thomsson, Katja Koho, Catharina Holmberg, Helen Andersson, 
Ingegerd Kilarne Holm, Malin Björkvik. På knä Carola Håkansson. 

 



Helen Andersson – Allt i allo 

Ansvarig för utställningskommitten, medlemsansvarig, lite allt-i-allo och väldigt 

mån om klubbens välfärd är en bra beskrivning av mig. 

Förutom hundarna ligger mitt stora intresse i  allt som rör utställning och jag 

tycker det är fantastiskt roligt att anordna utställningar i alla former. I topp 

ligger självklart vår egen rasspecial Mälarpinschern. 

För familjen har det aldrig funnits någon annan ras är Dvärgpinschern och vi 

kände tidigt att vi ville vara en liten kugge i hjulet och förvalta rasen under vår 

tid. Att ha förmånen och möjligheterna att vara uppfödare av rasen är mycket 

tillfredställande och roligt. 

 

 

Carola Håkansson – RAM gruppen 

Carola Håkansson, Camalis Kennel 

Bosatt i Lund, Skåne. 

Första Dvärgpinschern flyttade in till oss 1995 och sedan dess har jag varit rasen 

trogen. 

Jag är aktiv med mina hundar i Blodspår och utställning. 

  

Gamla styrelseuppdrag: SSPK, Mellan & Dvärgpinscher Sektionen, Dvärgpinscher 

Klubben.  Nu sitter jag med i RAM-gruppen och jobbar framförallt med BPH. 

 

 

Neta Tompsson – RAM gruppen 

Vi (jag och min man) bor i Brevens bruk, en liten by mellan Örebro och Vingåker. 

Vi har fem vuxna  dvärgpinschrar och en faraohund. 

Jag har uppfödning sedan1975 under kennelnamnet Mocowodo. Intresserad av 

genetik o uppfödarfrågor. 

 

Malin Björkvik – RAM gruppen 

Jag heter Malin Björkvik och bor 3 mil norr om Stockholm. Jag har 

dvärgpinschrar, både egenägda och fodervärdshundar, samt pinscher och en 

äldre blandrashund som är min första hund. 

Utställning tycker jag är roligt, jag åker på ganska många utställningar varje år. 

Mentalitet är ett ämne som intresserar mig, därför jobbar jag nu med detta i 

Dvärgpinscherklubbens RAM-kommitté. Tillsammans med Carola Håkansson ska 

jag arrangera BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning för Hund) i 

Dvärgpinscherklubbens regi. Förutom mitt uppdrag i RAM är jag under 2013 

också revisor i klubben. 

När jag inte håller på med hund är jag hästmänniska och tycker om att läsa 

böcker och baka. 

 

 

 



 

 

Katja Koho – Sammankallande i valberedningen, Notisbladet 

Jag heter katja Koho och fastnade för Dvärgpinscher 2008 och sens dess så har 

mitt intresse ökat genom åren.  

Från att skaffa min första dp tik till att vara med på utställningar och träffa andra 
Dp människor.  

Idag har jag min egen kennel med uppfödning av dvärgpinscher. 
Gick med I styrelsen 2013 Valberedningen och vart tillfrågad att ansvara för 
Notisbladet vilket jag tycker skall bli spännande att få jobba med.  

Att få vara med och jobba för denna härliga ras skall bli jätte kul! 
 

Vill du tipsa eller skriva nåt om Dvärgpincher så hör av er till mig! 
 

 

Kerstin Spåre – Valphänvisare 

Kerstin Spåre - har en mycket liten uppfödning av dvärgpinscher, Sjölundas 

Kennel. Köpte min första dp 2008 från Exigors kennel. Ville ha en liten Maskot till 

kenneln, och så kom Exigors Black Maskot in i mitt liv.  

Dvärgpinschern blev ett komplement 
till min ursprungliga uppfödning av 

Rottweiler.  
Ville ha en stor hund i litet format som 
passade ihop med rottisarna och när 

jag var figurant på MH upptäckte jag 
denna lilla underbara ras. Sen var jag 

fast. Så liten och så kavat. 

Min bakgrund då.  
SBK instruktör 

Hundtjänsassistent  
B-figurant 

Aktiv som hundförare inom hemvärnet 
under flertalet år. 
Har haft 3 egna tjänstehundar. 

Försvarsmakten fick jag sluta med för ca fem år sen, då min rygg inte klarar av 
det längre.  

Numera är jag hemma när min man är ute med hund på övningar inom 
hemvärnet och det är ju inte fy skam det heller.  
Vi har sju egna hundar - tre rottisar, tre dvärgpinscher och en engelsk bulldog 

samt två katter, så sysslolös är man inte. 

Uppdraget som valpförmedlare tog jag på mig förra året och försöker lära mig 

hela tiden. Dels rasen och sen alla människor i dp världen.  

 

 
 
 

 



Våra sponsorer 2013 

IGOREX erbjuder alla i DP-klubben 5% rabatt 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Medlemsförmåner 
  

  

 

 

 

 

http://www.aptuspet.com/hem
http://www.biodistra.se/sv-SE/start.aspx
http://www.nina-ottosson.com/Hem.htm
http://www.globussport.se/
http://www.agria.se/
http://www.royalcanin.se/
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”Skäll inte på hunden” 
 

Dvärgpinscherklubben var självfallet med och informerade om rasen. 

 Vi fanns i Kungsträdgården lördagen den 13 april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Här ställer vi iordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

Här visar hundarna upp sig 



”Skäll inte på hunden” 
 

 

 Vi fanns i Eskilstuna på söndagen den 14 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Här visar vi upp oss med SKK’s koppel, Skäll inte på hunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsbord och tält 



12 SMARTA  
REGLER FÖR  
HUNDÄGARE

Visa hänsyn mot andra hundar!
Respektera att alla hundar varken vill
eller ska hälsa på varandra!

Visa hänsyn mot andra människor!
Du och din hund behöver inte ta störst
plats i det offentliga rummet!

Utsätt inte din hund för  
fyrverkerier!
Smällare och fyrverkerier kan både
skrämma och skada din hund för livet!

Försäkra din hund!
Ha din hund försäkrad – det är den värd!

Behandla din hund med respekt!
En hund är varken en leksak eller en
accessoar!

Ägarregistrera din hund!
Att din hund är id-märkt och ägar- 
registrerad i DjurID.se är ovärderligt  
om din hund kommer bort.

Plocka upp!
Plocka upp efter din hund – hundbajs och 

markerande hundar skapar irritation!

Håll din hund kopplad!
Visa hänsyn mot din omgivning,låt inte  

din hund springa lös på allmän plats!

Inga skällande hundar!
Ingen uppskattar ihållande hundskall!

Inga jagande hundar!
Varken vilda eller tama djur ska jagas  

okontrollerat av din hund!

Res med din hund på rätt sätt!
Ta din hund till anvisad plats på allmänna 
färdmedel! Lämna aldrig din hund i varm  
eller iskall bil, eller kopplad i kofångaren!

Lämna aldrig din hund kopplad  
utan tillsyn!

Din hund kan både skada och skadas.
Tillfället gör tjuven!

Skäll inte på hunden!
Som hundägare vill man bemötas med förståelse och 

respekt. Respekten kan dock aldrig förväntas bli större 
än den respekt vi själva visar våra medmänniskor. 

Omgivningens attityd till hundar beror ofta på hur vi 
hundägare sköter oss och på vilket sätt vi tar hänsyn 
till omgivningen. Ansvarsfulla hundägare är de bästa 

ambassadörerna för hunden och hundägandet. 
Bli en bra hundägare – det vinner alla på!

Mer information finner du på www.skk.se



Årets Profil 

Hej Alla Dp vänner, nu har du möjlighet att rösta på årets 

Profil inom Dp-klubben. 

Tycker du att någon har gjort ett bra arbete ifrån sig eller 

gjort något som förgyller Dp-klubbens anda så skall du 

Rösta.  

Rösta med Motivering på den personen som du tycker skall 

bli årets Dp-klubb profil.  

Personen skall vara medlem i Dp-klubben för att kunna bli 

Årets profil! 

Årets profil meddelas På årsmötet 2014 

30 Januari 2014 är sista dagen för att kunna rösta! 

Maila Namnet på personen och motivering! 

till katjakoho@comhem.se 

 

 

  

mailto:katjakoho@comhem.se


 Nummerlappshållare
 

Nu finns vår populära nummerlappshållare 

till försäljning. 

Vi kan leverera till vissa utställningar och 

även skicka per post mot förskottsbetalning. 
Både i Sverige och utlandet. 

För leverans 

 till utställning.

Maila oss för att  

få veta till vilka  

platser det är 

möjligt. 

  

1 st 40:- 

  
3 st 100:- 

  

 Inrikes

per post 

  

1 st 40:- 

  
3 st 100:- 

  

 Utrikes

per post 

  

1 st 50:- 

  
3 st 120:- 

  

Beställning sker via mail till 

utställningskommitten   

Klubbens bankgiro 

5102-5625 

Swift ESSESESS 

IBAN SE5350000000051461019761 

 

Välkommen med din beställning 

  

 

 

Passa på att beställa din nummerlappshållare till Mälarpinschern 

 som går av stapeln den 25 augusti! Se inbjudan på nästa sida.

 

 

mailto:utstallning@dpklubben.se?subject=Nummerlappshållare


                                                     
Dvärgpinscherklubben 

inbjuder till 
 

Nationell Rasspecial 
Mälarpinschern med SDPV-13 

 

 Söndagen den 25 augusti i Stockholm, Ulriksdals Slottspark 
 

Årets domare  

Patric Ragnarsson 
 

Stort fint prisbord till alla deltagare  
Barn med hund anordnas utan kostnad  

 
Årets fina anmälningsgåva är delsponsrad av 

Globus Sport AB 
 

Klasser: valp 4-6 och valp 6-9. Övriga klasser enligt officiell standard.  
Sista anmälningsdatum är 2013-08-01  

Anmälan sker online på dvärgpinscherklubbens hemsida  
eller med SKK.s 3-sidiga anmälningsblankett. Bifoga endast 1:a sidan till  

Helen Andersson Lindvägen 8 13973 Djurhamn.  
 

Avgifter: Valpklasser 200:- och övriga klasser 320:- 
betalas till Dvärgpinscherklubbens bg 5102-5625 

Swift ESSESESS   IBAN SE5350000000051461019761 
 

Sista anmälnings och betaldatum är den 1 augusti 2013 
ange hundens reg.nr på betalningen.  

Parkeringsavgift 40:- Katalog avgift 40:- 
 

Medlemskap i klubben krävs för deltagande i alla klasser 
Utländska deltagare ska vara medlemmar i motsvarande klubb i hemlandet. 

 
För övriga frågor kontakta  

Helen 070-592 08 90 utstallning@dpklubben.se 
 

Klicka här för online anmälan 
 
 

Hjärtligt välkomna 
till en heldag med dvärgpinschern i fokus 

mailto:utstallning@dpklubben.se
http://www.dpklubben.se/Meny/klubbtavlingar/SDPV/Rasspecialen_anmalan.htm


 
 
 
 
 

 

Dvärgpinscherklubben efterlyser funktionärer till Mälarpinschern 

Vill du hjälpa till med årets specialutställning? 

 

 

Kontakta utställningskommitten för att visa intresse. 

 

 

 



Vi passade på att fira vår utställningsansvarige  

Helen Andersson då hon fyller 50. 

Stort Grattis Helen  

önskar Dvärgpinscher Klubben. 

 



 

Hundgodis! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Godis è Gott! Varför inte göra eget, här är några enkla & goda recept. 

 

LEVERGODIS : Koka 1 kg lever (nöt eller lamm) i en timme. Häll av spadet och låt 

levern svalna. Skär sedan upp den i små bitar. Torka i ugn, 80-90 grader tills de 

är torra på ytan och mjuka inuti. Det tar cirka 1,5 timme. Ugnsluckan ska under 

torkningen stå lite på glänt så att fukten försvinner. Dela upp godiset i små 

portionspåsar och frys in det du inte ska använda. Det som du ska använda de 

närmaste dagarna kan du förvara i kylskåp. Du kan även lägga ett par 

vitlöksklyftor i kokvattnet. 

 

BLODPUDDING-GODIS: Dela färdigköpt blodpudding i små tärningar. Torka 

tärningarna i cirka 80-90 graders värme i ugnen. Ta ut dem efter cirka 45 

minuter, när de är genomtorra. Ha ugnsluckan lite på glänt under torkningen så 

att fukten försvinner. Ett smaskigt godis som inte kladdar! 



 

 

Klubben anordnar BPH i Bjuv (Skåne) den 4 augusti, se inbjudan på nästa sida. 

 

Vad är BPH? 

 

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap 

om hundars mentalitet. 

Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, 

hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under 

ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos 

såväl tilltänkta avelsdjur som  familje-, sällskaps- och 

arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH 

ge en fingervisning om mentaliteten hos olika raser och hos 

föräldradjuren till den valpkull  man är intresserad av. Varje 

BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom 

och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag 

men också för vår hundpopulations mentalitet i stort. 

 

En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en 

bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bl a om att möta 

främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om du vill kan 

också hundens reaktion vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren en 

muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. 

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den 

ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller 

förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns 

inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha lina på sig. Du som 

hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska 

gå till väga vid varje moment. 

 

Anmäl din hund senast den 23 juni 



 
 

Arrangerar BPH i Bjuv (SKÅNE) 
 

Söndagen den 4/8- 2013 
 

Det finns plats för 10 hundar 
 

Pris: 600:- per hund 
 

Sista anmälan och betalning 23/6 -2013  
 

 
 

Dessa uppgifter ska ni skicka med i er anmälan: 
 

1. hundens namn och reg.nr 
2. hundens chipnr 
3. ägarens namn 
4. ägarens adress 
5. ägarens tel.nr ( hem+mobil) 
6. ägarens e-postadress 
7. ägarens alt. förarens klubbtillhörighet 
8. Med skott/utan skott 

 
 

Anmälan skickas till camalis@hotmail.com  
 

Har ni frågor går det bra att maila eller ringa 0708-329187 (Carola) 
 

Betalning till Dvärgpinscherklubben 
Bg. 5102-5625 

 
 
 

Då detta är ett arrangemang i rasklubbens regi bjuder Dvärgpinscherklubben 
deltagande ekipage på fika 

 
 

VARMT VÄLKOMNA !!! 
 

mailto:camalis@hotmail.com


Hundhoroskop 

I vilket tecken är din hund född? Kanske får du reda på nyheter om din hund eller få det du 

redan visste bekräftat. Allvar eller skoj, kanske rolig läsning i alla fall. 

 

 

 

 VATTUMANNEN  

21 januari - 19 februari 

Social, uppfinningsrik, temperamentsfull. Har ofta uppmärksamheten mot en annan planet. 

Tycker inte om att gå i flock. Frihet är nyckelordet och han hör gärna tvärtemot bra, bara för 

att få vara sig själv och annorlunda. Vattumannen passar bra ihop med aktiva personer födda i 

Lejonet och Vågen. 

 

Fiskarna 

20 februari - 20 mars 

Känslig, drömmande, intuitiv. Originell och tilldragande. Snäll ömsint och med telepatisk 

förmåga . En riktig drömmare med livlig fantasi. 

Gillar att vara till lags. Trivs allra bäst att vara hemma. Fiskarna passar bra ihop med jordnära 

personer födda i Oxen och Jungfrun. 

 

Väduren 

21 mars - 20 april 

Impulsiv, otålig, energisk Ständigt på jakt efter nya äventyr och erfarenheter. Lite stridslysten, 

accepterar inga nederlag måste vinna. Temperamentet är inte att leka med. Gillar att skrämma 

andra. Listig och lömsk men uppriktig i allt sitt handlande. . En Vädurshund passar bra ihop 

med aktiva personer födda i Lejonet eller Vågen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oxen 

21 april - 21 maj 

Uthållig, envis, tålmodig Rädd för att bli övergiven. Tar lång tid reta upp, men när en oxe är 

tillräckligt uppretad är han livsfarlig. Glömmer aldrig en oförrätt.Älskar mat, god mat! 

Lägger lätt på sig några extra kilon. En hund född i Oxen passar bra ihop med mjuka känsliga 

personer födda i Skorpionen och Fiskarna. 

 

Tvillingarna 

22 maj - 21 juni 

Oberäknelig, rastlös, sällskaplig. Kvick och rolig. Inget undgår dennes "örnblick". 

Smart och uppfinningsrik. Full av humor och bus. Glittriga ögon. Mottot: omväxling förnöjer!  

Tvillingen passar bra ihop med sociala personer födda i Skytten och Vattumannen. 

 

Kräftan 

22 juni - 23 juli 

Känslig, tillgiven, beskyddande. Lätt att bli fet. Bra minne, oerhört känslig. Ibland lite dyster. 

Att bli älskad och beskyddad är det viktigaste för kräftan. Trygghet är nyckelordet. En Kräfta 

passar bra ihop med hemkära personer födda i Jungfrun och Stenbocken. 

 

Lejonet 

24 juli - 23 augusti 

Självständig, smart, äventyrslysten. Rak i ryggen och ett majestätiskt uppträdande. 

Gör gärna sin ägare till slav Stark och värdig. Men ändå känslosam. Har en charm som ingen 

kan motstå. Lejonet passar bra ihop med sociala personer födda i Tvillingarna och 

Vattumannen. 

 



 

 

Jungfrun 

24 augusti - 23 september 

Intelligent, plikttrogen, känslig Blygsam och förtjusande skygg. Prydlig och renlig. Vill allt 

och alla väl. Uppträder alltid korrekt. Inget bus och sattyg här inte. Jag är alltid din käraste 

vän, och gör alltid mitt bästa. Jungfrun passar bra ihop med känsliga personer födda i Vågen 

och Fiskarna. 

 

Vågen 

24 september - 23 oktober 

Charmig, bekväm, otålig. Intelligent, kreativ och tankfull. De vackraste hundarna är ofta 

födda i detta tecken. Vill gärna vara alla till lags på gränsen till mesighet. Vågen passar bra 

ihop med naturliga ledargestalter födda i Väduren och Skytten. 

 

Skorpionen 

24 oktober - 22 november 

Stark, uthållig, lidelsefull. En stark personlighet som slukar allt man säger till honom. Född 

nyfiken med oerhörd energi. Svårt att vara stilla, men dock kraftfull och smart. Saknar humor 

och gillar att rida på andra. Skorpionen passar bra ihop med envisa personer födda i Oxen och 

Kräftan. 

 

Skytten 

23 november - 21 december 

Frihetslängtande, självständig, rastlös. Ung hela livet är det motto som gäller. 

Alltid på jakt efter nåt nytt !Behöver hela tiden nya utmaningar. Ger omgivningen många 

glada stunder. Kunskapstörsten är outtömlig! Skytten passar bra ihop med äventyrslystna 

personer födda i Väduren och Tvillingarna. 



 

 

Stenbocken 

22 december - 20 januari 

Klok, envis, arbetsvillig. Elegant och allvarlig. Planerar länge innan det händer något. 

Utåt kall och hård. Men mycket lojal och kärleksfull mot sitt husfolk. Stenbocken passar bra 

ihop med naturligt auktoritära personer födda i Kräftan och Skorpionen. 

Hela Hundhoroskopet Oxen(maj månad) & Tvillingarna(juni månad) 

Oxen 

21 april - 21 maj 

Uthållig, envis, tålmodig. 

Den lilla Oxen-valpen har en mognad som valpar födda i de flesta andra teckensaknar. Han är 

och bråkar sällan, men om han blir retad eller tvingad att göra något han inte vill kan han bli 

ordentligt arg. Han är otroligt envis. Tala alltid mjukt och kärleksfullt till honom. Skrik och 

våld får bara motsatt verkan. Den här hunden gillar rutiner som utförs på samma klockslag 

varje dag. Han är inte förtjust i förändringar, varken när det gäller mat eller andra rutiner. Han 

avskyr att resa bort och lämnar Du honom på ett hundpensionat känner han sig övergiven. 

Han trivs bättre ute i naturen på landet än i storstaden. Långa skogspromenader älskar han. En 

Oxe är trogen sin ägare och gör allt för denne. Det är ett stark och frisk hund men kan dra på 

sig halsinfektioner och viktökning. Hanhunden har stark könsdrift och kan ha svårt att komma 

överens med andra hanhundar. Tikar födda i detta tecken är ofta väldigt vackra och kan nå 

långt på utställningar. En hund född i Oxen passar bra ihop med mjuka känsliga personer 

födda i Skorpionen och Fiskarna. 

Rädd för att bli övergiven.Tar lång tid reta upp, men när en oxe är tillräckligt uppretad är han 

livsfarlig.Glömmer aldrig en oförrätt.Älskar mat, god mat!Lägger lätt på sig några extra kilon. 

Tvillingarna 

22 maj - 21 juni 

Oberäknelig, rastlös, sällskaplig 

Här har vi en personlighet med två olika sidor, ena ögonblicket glad och lekfull, nästa 

reserverad och otillgänglig. Han är mycket intelligent och lättlärd, både på gott och ont. Han 

kan lätt hitta på en massa hyss och bus. Han är väldigt sällskapssjuk och kan ha svårt att vara 

ensam någon längre stund. Han kräver omväxling och massor av mental stimulans och har 

väldigt lätt att anpassa sig i olika miljöer. En Tvillinghund vill inte sova bort sitt liv och håller 

sig också ungdomlig hela livet. Han mognar sent. Detta är en charmig varelse som skänker sin 

ägare många roliga stunder och han älskar barn, ja människor överhuvudtaget. Hans känsliga 

organ är nervsystemet och lungorna. Han drabbas ofta av eksem och allergier och 

depressioner är inte ovanliga. Han behöver vistas mycket ute i naturen för hälsans skull. När 

det gäller maten kan han ena dagen sluka sin portion för att nästa dag matvägra. Han har 

också tävlingsinstinkt och kan nå framgång inom olika hundsporter. Tvillingen passar bra 

ihop med sociala personer födda i Skytten och Vattumannen. 

Kvick och rolig.Inget undgår dennes "örnblick".Smart och uppfinningsrik. 

Ful av humor och bus.Glittriga ögon.Mottot: omväxling förnöjer! 
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Institutionen för kliniska vetenskaper 2013-04-25 

Information om projektet Kennelhosta hos hund 

Kort bakgrund om projektet 

Kennelhosta är en välkänd sjukdom som oftast är lätt att känna igen. Diagnosen 
ställs vanligen kliniskt utan att fastställa vilka virus och/eller bakterier som är 
sjukdomsorsaken. Det finns därför begränsad kunskap om vilka smittämnen som 
förorsakar sjukdomsutbrott. Detta projekt syftar till att ge en bild av smittläget i 
Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra 
smittspridning. 

Vilka hundar får vara med i projektet? 

Hundar som har typiska symtom på kennelhosta (karakteristisk hosta). Hunden ska 
ha uppvisat symtom maximalt en vecka (max 7 dagar).  

Friska kontrollhundar ska komma från ett hushåll där inga hundar har uppvisat 
symtom på kennelhosta det senaste halvåret. Maximalt två hundar som bor i 
samma hushåll provtas. 

Vilka hundar får inte vara med i projektet? 

Hundar som har hostat mer än en vecka (7 dagar). Ytterligare hund om två hundar 
från hushållet redan är inkluderade. Hundar som behandlas med antibiotika vid 
provtagning. 

Vilka prover kommer att tas? 

1. Topsprover från nos och svalg för virologiska och bakteriologiska analyser. 
2. Serum för analyser av akutfasprotein (C-reaktivt protein, CRP) och 

antikroppar. 
3. Helblod (EDTA) med utstryk för blodcellsanalys. 

För mer information kontakta: Jonas Wensman, projektledare (tfn: 018-671446, 
Jonas.Wensman@slu.se) 

Lokala kontaktpersoner: Cecilia Palmers/Karin Kriström, Djursjukhuset Albano, 
Danderyd (tfn: 08-50530400); Sofia Hanås, Djurkliniken Västerås (tfn: 021-
411086); Ulrika Dreimanis, Regiondjursjukhuset Helsingborg (tfn: 042-168000); 
Kicki Östensson, Veterinärmottagningen Kusthöjden, Härnösand (tfn: 0611-
20000); Ann-Mari Kjellgren, Västra Djursjukhuset, Västra Frölunda (tfn: 031-
450700)  



 

 

 

Bildhälsning från Svante som njuter av vårvädret 

 
 
  

 

 


