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1. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse from 1/1 2016- 31/12 2016 

 

Inledning 
 

Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala medier 

såsom Pinnebladet, Hemsida samt Facebook. 

 

Det har varit ett fantastiskt år för Dvärgpinscherklubben, klubben firade 10 års 

jubileum med många aktiviteter. 

Medlemsmöte i Sandviken, inofficiell utställning i Sävsjö, Lure racing träningar, MH, 

BPH, Viltspårs träningar, Officiell utställning SDPV med middag senare på kvällen, 

Klubbmästerskap i agility och Rallylydnad. Samt våra fantastiska träffombud som har 

under året haft många uppskattade träffar. 

 

Vi vill med detta tacka alla medlemmar för detta året och kan även säga nu att det 

planeras redan in en hel del aktiviteter för nästa år. 
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2:1 Styrelse och funktionärer under året.   

 
Styrelsens sammansättning  
Ordförande Annette Persson 

Vice ordförande Amanda Malm  
Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen 

Ledamot Sabina Andersson 

Ledamot Elisabeth Gyllenswärd 

Suppleant Jenny Kjellman 

Suppleant Emilie Åstrands 

 
Som kassör har styrelsen utom sig utsett Mirka Försti 
 

Funktionärer 

 
Revisorer. Marianne Olsson och Ann-Sofi Taus 
Revisor Suppleanter Malin Björkvik & Marie Hörberg 

Valberedning. Sammankallande Göran Åkesson, Daniel Hörberg & Emma Rydhammer 
 
Medlemsansvarig. Catharina Holmberg Kivinen 
Valphänvisare. Eva Brunström  
R.A.M. Sammankallande Elisabeth Gyllenswärd, Malin Björkvik, Marie Hörberg, Sabina 
Andersson, Jenny Kjellman och Ingegärd Killarne Holm (statistik) 
Tävlingskommittén. Sammankallande & ansvarig Annette Persson, Emma Rydhammer, 
Emilie Åstrand & Jessica Broberg. 
 

Rosettansvarig vakant 
Sponsoransvarig Kristin Östlund sen Jenny Kjellman 

 
Shop Ansvarig: Catharina Holmberg Kivinen 

Åretshund uträknare: Amanda Malm. 
Rasmonter. Maj Flodin, Anna Olsson & Annette J 

Vår publikum. Pinnebladet – Catharina Holmberg Kivinen & Annette J 
  
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen 

Uppdateringar Facebook Catharina Holmberg Kivinen 

Träffombud Dp-träffar.  
Stockholm Myriam Sjöbeck 

Göteborg Anna Olsson & Annette Johanna 

Södra Norrland Emilie Åstrand 

Ängelholm Marianne Olsson  
Skåne Marie D. Weise & Paulina Edbertsson  
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2:2. Styrelsen & Klubben. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 haft 11 protokollförda telefonmöten och 1 

konstituerande möten samt haft 5 AU-möten. Styrelsen har haft kontakt via internet, 

arbetsforum samt e-post och telefon. Protokollen har publicerats på Dvärgpinscherklubbens 

hemsida löpande under året. Styrelsen har under året arbetat i enlighet med stadgarna som 

gäller för Dvärgpinscherklubben. Styrelsen vill rikta ett stort tack till kommittéerna som 

planerat och genomfört aktiviteter under året, tack även till frivilliga insatser hos 

medlemmarna! Vi har även representerat Klubben på fysiska möten med SSPK & 

Rasklubbarna, samt deltagit med 4 stycken delegater på SSPK fullmäktigemöte. Årsmötet 

2016 hölls i Stockholm med ett 30 tal deltagare under årsmötet presenterades även vinnarna 

av Åretshund tävlan. Vår nya hemsida som kom igång i december 2014 har uppdaterats 

flitigt under året en del ändringar och uppdateringar av texter kommer fortsätta att ske under 

nästa verksamhetsår. Vår Facebook sida har också under året blivit flitigt uppdaterad och fler 

har anslutit sig till denna. Facebook sidan Dvärgpinscherträffar landet runt ändrade 

utformning på facebook där klubben ändrade gruppen så träffombuden själva kunde gå in 

och skapa ett evenemang. 

2:3 Statistik  
 
Medlemmar 
 
Helbetalande  
2012-12-31/  395 st  
2013-12-31/  345 st  
2014-12-31/   317 st 
2015-12-31/  264 st  
2016-12-31/ 252 st 

varav 14st familj, 28 st valpköpare, 7 st hundungdom & 6 st 
rasringarmedlemmar total 307 medlemmar 

 

En markant nedgång på medlemmar dock ligger en del på obetalt, men en del bortfall beror 

till stor del på att gåvomedlemskapen ifrån uppfödare inte förnyas, här spelar även statistiken 

på reg Dvärgpinschrar stor roll. Samt att konkurrensen för att fånga medlemsuppfödare, 

genom SKK’s köpa hund sida. Vi har även sätt att i början av 2016 fick vi en ökning på 

antalet medlemmar i och med uppfödare som gett sina valpköpare gåvomedlemskap. Kan 

bero på fler uppfödare som anslutit sig till uppfödarlistan. 
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2:3 Avel Hälsa & Mentalitet. 

Valphänvisningen  

Vi har märkt av en rejäl skillnad och ökat hänvisningen från förra året. 

En stor roll i det hela är att uppfödarna skickar in, vilket alltid inte är lätt. 

Här gör det nog en stor skillnad att gå in på att påminna Dpklubbens uppfödare som finns 

med på uppfödarlistan om att skicka in. Under året har vår hänvisare Eva Brunström 

hänvisat 10 st valpar väntas, 11 st födda valpar, 4 st hundar 4 månader & uppåt söker hem, 

1 st omplaceringar.  

 

Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2016 
 

Ramgruppen har under året bestått av Elisabeth Gyllenswärd (sammankallande), Sabina An-
dersson, Malin Björkvik, Jenny Kjellman (avgick under hösten), Marie Hörberg (avgick under 
hösten) samt Ingegerd Kilarne Holm (behjälplig med statistik, deltog inte i övrigt). 
Under året har vi haft 10 telefonmöten, inget fysiskt möte. 
Klubben arrangerade ett medlems/uppfödarmöte i april i Sandviken. Föreläsare var Bodo 
Bäckmo och mentalitet var huvudämnet, men även uppfödning och foderlära kom med i dis-
kussionerna. 
Mentalitet: Klubben anordnade ett MH i Ockelbo i maj och försök gjordes även att anordna 
MH i Östersund, men på grund av dåligt intresse fick detta ställas in. Klubben arrangerade 
ett BPH i Lund i maj. 
Ras: Revidering av RAS-dokumentet är påbörjad och bör färdigställas under våren 2017. Eli-
sabeth Gyllenswärd och Malin Björkvik deltog i oktober i en RAS-workshop arrangerad av 
SSPK.  
Avel: Ett par förfrågningar om avel har kommit under året. De gäller ålder för avel och lämp-
lig ålder för ögonlysning och patellaundersökning. Vi har för de som hört av sig förklarat klub-
bens rekommendationer gällande avel och de regler som gäller för klubbens valphänvisning.  
Det har kommit till klubbens kännedom att det under året fötts valpar med icke godkänd färg.  
Sjukdomar: En mycket ovanlig ögondiagnos har konstaterats under året; vitreusprolaps.  
Planer för kommande år: Medlems/uppfödarmöte i Jönköping i februari och i Sundsvall i 
mars. Utskick av enkät till dvärgpinscherägare under våren där resultaten ska användas i 
nya RAS-dokumentet.  Uppdatering av policysidan för avel samt hälso- och mentalitetssidan 
på klubbens hemsida. Föreläsning med Gerard O’Shea under hösten 2017, samt en dag 
med mentalitet i fokus.  
Önskemål finns från medlemmar om föreläsning med ögonspecialist. 
 

Österfärnebo 2016-12-28 
För RAM-gruppen 
Malin Björkvik 
 

RAM-gruppen: Elisabeth Gyllenswärd (Sammankallande) Malin Björkvik, Sabina Andersson 

och Ingegerd Kilarne Holm (Statistik)  
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2:4  Statistik Dvärgpinscher 2016 

Antal registrerade 2016: 240 st varav 18 importer (10 tikar 8 hanar) 

(2015: 289 registrerade varav 17 importer) för 2016:  222 registrerade valpar fördelade på 49 kullar 

importerna kom från 7 olika länder producerade av 48 tikar (1 st tik hade 2 kullar) och 35 hanar, (flertal 

hanar hade 2 el fler kullar) 

Med andra ord 50 färre valpar än 2015. 

Det har inte fötts/registrerats så få valpar sedan 2003, dvs på mer än 10 år. Detta innebär att rasens 

registrerings siffror är fortsatt på nedåtgående. 

Kullstorlek: 4,1valp 

kan konstatera att kullstorleken ökat från 3,6 2015 till årets 4.1 valp. 

Inavelsgrad: 1,5 %, dvs 0.1 % högre än 2015 (1,4%) 

45 parningar under 6,25 % 

3 parningar mellan 6,25 %-12,49 % 

1 parning över 12,5 % 

noterbart att 4 kullar har inavelsgrad högre än SKK:s rekommendationer 

Ålder vid 1: a kull: 

1 hane mellan 7–12 mån 3 hanar mellan 13–18 mån och övriga såväl hanar som tikar över 24 mån  

ingen tik under 18 mån 

Ögon: 

72 st ögonlysta med UA  

9 st diagnoser i dessa fall 

1 st katarakt partiell cortex främre lindrig Ej ärftlig 

1 st katarakt partiell cortex främre ärftlighet kan f.n. ej bedömas 

1 st katarakt partiell cortex bakre måttlig ärftlig  

1 st katarakt partiell cortex BPK lindrig ärftlig 

2 st katarakt partiell cortex BPK måttlig ärftlig  

1 st vitreusprolaps 

2 st vitreusdegeneration 

Kan konstatera att antalet ögonlysta hundar är lägre än 2015 då (97 st UA) men däremot betydligt 

färre med någon form av diagnos än 2015 då (16 st). Anledningen till att antalet ögonlysningar är lägre 

kan bero på att antalet registrerade hundar på senare år är färre. 

Patellaluxation: 

68 UA 

6 st diagnoser i detta fall 

5 st medialt grad 1 

1 st medialt grad 2 

kan även här konstatera att antalet patella undersökta hundar är färre än 2015 då (77 st UA) samt 2 st 

med diagnos 2015 

MH: 

14 st genomförde varav 2 st avbröt 

kan konstatera att antalet MH är marginellt större än 2015 (12 st) 

BPH:  

20 st genomförde 

kan konstatera att antalet genomförd BPH har sjunkit sedan 2015 (25 st) 

HD:0 st ED:0 st 

Endast 2 nya kennelnamn registrerades under året 

Ca 20% av de registrerade kullarna som är födda under 2016 (49 kullar),innehar ej kennelnamn. 

Några av de uppfödare som saknar kennelnamn har ej undersökningsresultat vad beträffar Patella 

luxation och ögonlysning eller har för gamla resultat vad beträffar ögonlysning. 

Av de totala registrerade kullarna för åren 2015–2016 är det närmare 30 % som ej innehar 

kennelnamn. 

Vi har även 2 st valpar med registrerad X färg (i en och samma kull). 
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2:5 Aktiviteter & Klubbtävlingar. 

 

Åretshundtävlingarna. En glädjande trend är att det är fler & fler som anmäler sig till 

tävlingarna, årets utmärkelser presenteras och delas ut på Årsmötet 2017.  

Utställning Rasspecialen. 

Mälarpinschern med SDPV. Styrelsen beslutade att lägga till 2 nya titlar till rasspecialen 

SDPV Valp 4–6 mån & SDPV Valp 6–9 månader Årets rasspecial gick av stapeln i augusti 

på Vilsta sporthotell i Eskilstuna, med drygt 80 deltagande hundar, i samarbete med SSPK`s 

övriga rasklubbar som också hade sina specialer under helgen och på samma plats.  

Dvärgpinscherklubben firade även i år sitt 10 års jubileum på Vilsta, i och med detta tog man 

fram en jubileumsgåva. På kvällen firades det med fördrink och tilltugg samt middag. Nytt för 

i år var också att klubben arrangerade en inofficiell utställning i Sävsjö.  

Klubbmästerskap i agility och rallylydnad 

En solig dag den 17 september var datumet satt för KM i agility för Dvärgpinscherklubben på 
Vänersborgs BHK. Det var sex stycken hundar anmälda från olika delar av vårat land. Som 
domare hyrde klubben in en tjej från Orust som hade gjort banor som föll alla i smak, roliga 
och lagom utmanande.  
När tävlingen var avgjord samlades alla uppe i klubbstugan för prisutdelning, fika och mingel. 
Alla var rörande överens om att det hoppas på att KMet kommer att komma tillbaka nästa år, 
eftersom det var många år sedan det hölls ett sist i agility. 
Senare på kvällen ordnades det tacobuffé till självkostnadspris för dvärgpinscherägare. Även 
om det inte blev så många som kom, var det en ytterst trevlig kväll. 
 

Dagen efter, den 18 september skulle KMet i rallylydnad avgöras, även det på Vänersborgs 
BHK. Den tävlingen hölls officiell med alla inbjudna raser. Tyvärr var det bara 2 dvärgpinsch-
rar anmälda på ca 50 hundar, från lägsta klass nybörjare upp till mästarklass. Även här hade 
klubben hyrt in domare och skrivare för tävlingen.  
Tävlingen var uppskattad och alla som var där var nöjda över hur den flöt på och det fina lilla 
fiket som fanns uppe i klubbstugan där man kunde köpa förtäring under tävlingsdagen. 
 

Årets Hedersmedlem.  

Årets medlem som utsågs på Årsmötet 2016 var Maj Flodin, en del av motiveringen var för 

Detta är en person styrelsen tycker att vi alla ska vara stolta över och är en förebild för oss 

alla. Denne person har med stor entusiasm och mycket energi varit delaktig i klubbens 

verksamhet, både som medlem och som ledare. Personen har alltid haft ett brinnande 

intresse för Dvärgpinschern.  Personen är inte heller sen med att dela med sig av råd och 

stöd till andra. Under sina år som ledare har personen, byggt upp klubben med en strävan 

om en modern rasklubb för alla, vilket den nu är. 
 

Dp-Träffar & Aktiviteter.  

Våra träffombud runt om i Landet anordnar träffar med promenader & andra aktiviteter dessa 

är välbesökta och populära. Dessutom fungerar dessa som viktig informationskanal om 

Rasen. Klubbens Facebooksida Dvärgpinscher Träffar Landet Runt, är menat som deras 

gemensamma plattform. 

Rasinformation.  
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Förutom DP träffarna har vi tillsammans med Rasklubbarna, genom samordning av SSPK 

haft bemanning på Stockholm Hundmässa & My Dog. Dessa har varit mycket välbesökta och 

omtyckta av både besökare, och våra duktiga medlemmar som bemannat montrarna med 

sina fina & duktiga Dvärgpinschrar. Det är numera även tradition att våra medlemmar får 

med sig en liten Julklapp som tack för deras hjälp.  

Uppfödar & Medlemsmöten.  

Ram-gruppen anordnade en föreläsnings helg i Sandviken med Bodo Bäckmo om mentalitet 

och Ras dokumentet. 

Gåvor & Donationer.  

Detta har kommit Klubben tillgodo i form av Gåvor både från våra Sponsorer, och ej uttagna 

omkostnader & gåvor av våra engagerade medlemmar.  

Vi tackar varmt för dessa 

Sponsorer 
Dvärgpinscherklubben har under 2016 haft följande sponsorer: 
Royal Canin - Har under året sponsrat klubbens alla evenemang, med foder och tillbehör.  
Biodistra - Återkommande sponsor som sponsrar klubben 1 gång per år med diverse till-
skott för hund. 
Aptus - Sponsrade med tillskott 
Chippet - Sponsrade med diverse tillbehör  
Mormors hembakta hundkex - sponsrade med priser och smakprov till KM viltspår 
QualityK9- Sponsrade med diverse tillbehör 
Catharina Holmberg Kivinen sponsrade med 40 st goodiebags till nummerlappslotteriet.  

 

Stort tack för alla fina gåvor 

Avslutande ord 

Dvärgpinscherklubbens styrelse har haft ett aktivt år med många evenemang och mer är 

inplanerat till 2017. 

Att erbjuda våra medlemmar roliga och betydelsefulla aktiviteter har varit styrelsens prio ett. 

Vi hade 10 års jubileum 2016 och till 2017 kommer det firas mer då vår Rasspecial 

Mälarpinschern firar 30 års jubileum. 

Vi vill rikta ett stort tack till våra medlemmar som hjälpt till under året med olika arrangemang, 

STORT TACK FÖR DET! 
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Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsår 2016-01-01-2016-12-31. 

 

 

 

Ordförande Annette Persson 

 

 

 

Ledamot/Vice ordförande Amanda Malm    Ledamot/Sekreterare Catharina HolmbergKivinen 

 

 

 

 

 

Ledamot / Sabina Andersson  Ledamot / Elisabeth Gyllenswärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


