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1.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse from 1/1 2017- 31/12 2017

Inledning
Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala medier
såsom Pinnebladet, Hemsida samt Facebook.
Ett bra år med många aktiviteter i klubben
Medlemsmöte i Sundsvall och i Stockholm, inofficiell utställning i Sävsjö, Lure
racingtävling/träningar, Viltspårs KM, aktivitetsdag på Hunderbanan och Officiell
utställning SDPV.
Samt våra fantastiska träffombud som har under året haft 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 Catharina Holmberg Kivinen
Vice ordförande Amanda Malm
Sekreterare Maria Anagrius
Kassör Sabina Andersson
Ledamot Elisabeth Gyllenswärd
Suppleant Jenny Kjellman
Suppleant Emma Rydhammer

Funktionärer
Revisorer. Annette Persson och Malin Björkvik
Revisor Suppleanter Marianne Olsson & Eva Brunström
Valberedning. Sammankallande Katja Koho, Ida Lundsten & Micke Westergren
Medlemsansvarig. Maria Anagrius
Valphänvisare. Eva Brunström (avgått under året) & Sabina Andersson
R.A.M. Sammankallande Elisabeth Gyllenswärd, Malin Björkvik (avgått under året), Sabina
Andersson
Tävlingskommittén. Sammankallande & ansvarig Annette Persson, Emma Rydhammer,
Katja Koho, Jenny Kjellman, Ida Lundsten & Elisabeth Gyllensvärd
Lure Racing Kommittén. Elisabeth Gyllenswärd & Jenny Kjellman
Rosettansvarig Catharina Holmberg Kivinen
Sponsoransvarig Jenny Kjellman
Shop Ansvarig: Catharina Holmberg Kivinen
Åretshund uträknare: Amanda Malm.
Rasmonter. Maj Flodin
Vår publikum. Pinnebladet – Catharina Holmberg Kivinen, Amanda Malm & Annette J
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen
Uppdateringar Facebook Catharina Holmberg Kivinen
Träffombud Dp-träffar.
Stockholm Myriam Sjöbeck
Göteborg Anna Olsson
Södra Norrland Vakant
Ängelholm Marianne Olsson
Skåne Marie D. Weise & Paulina Edbertsson
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2:2. Styrelsen & Klubben.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 haft 13 protokollförda telefonmöten och 1
konstituerande möten samt haft 8 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
2017 hölls i Stockholm med ett 15 tal deltagare under årsmötet presenterades även vinnarna
av Åretshund tävlan. 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/
2013-12-31/
2014-12-31/
2015-12-31/
2016-12-31/
2017-12-31/

395 st
345 st
317 st
264 st
252 st
225 st
varav 12st familj, 19 st valpköpare, 8 st hundungdom & 6 st
rasringarmedlemmar total 270 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.
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2:3 Avel Hälsa & Mentalitet.
Valphänvisningen
Eva Brunström valde att efter många år som Valphänvisare kliva av sitt uppdrag. Sabina
Andersson tog över hänvisningen under sensommaren 2017. Sex planerade kullar, två nya
täckhundar till Täckhundslistan samt två omplaceringar “4 mån och äldre” har hänvisats
genom Dvärgpinscherklubben under 2017. Även ett antal förfrågningar från de som söker
äldre omplaceringar har inkommit.
Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2017
RAM-gruppen har under året bestått av medlemmarna Malin Björkvik (avgick aug 2017), Elisabeth Gyllensvärd, Sabina Andersson, Catharina Holmberg Kivinen (tillträdde sept. 2017).
RAM-gruppen anordnade 2 medlemsmöten under året. Det planerade medlemsmötet i Jönköping i februari ställdes in pga. för få anmälningar. I mars genomfördes ett möte i Timrå
med föreläsare Irene Berglund. En uppskattad och intressant föreläsning om färggenetik
samt nedärvning av färger hölls under förmiddagen. Deltagare kom tillresta från b.la Stockholm, Östersund och Hudiksvall. Dvärgpinscherklubben bjöd på lunch. Efter lunch var det
tänkt att vi skulle diskutera RAS men diskuterade istället det vi lärt oss under förmiddagen.
Dvärgpinscherklubben blev under året beviljade bidrag till medlemsmöte/konferens med
tema mentalitet.
I oktober anordnades ett medlemsmöte i Sollentuna med just temat mentalitet. Vi bjöd återigen in Irene Berglund med samma tema för föreläsningen som i Timrå, samt Bodo Bäckmo
som under eftermiddagen pratade om mentalitet, MH och BPH. Det var även det mötet uppskattat och intressant.
RAS: Uppdatering av RAS är under bearbetning. Klubben har under hösten släppt en hälsoenkät. I skrivande stund har ca 200 svar inkommit. Länk till hälsoenkäten finns på dvärgpinscherklubbens hemsida. Det har annonserats ut via sociala medier samt i Pinnebladet var
enkäten finns samt en uppmaning till alla med dvärgpinscher att besvara densamma.
RAM-gruppen har arbetat fram nya texter gällande avelspolicy samt under ämnet Hälsa.
Dessa finns att läsa på dvärgpinscherklubbens hemsidan.
Verksamhetsplan 2018: Uppföljning av hälsoenkäten samt fortsatt arbete med RAS. Anordna medlemsmöte under våren i Helsingborg med liknande ämne som genomförts under
2017. Detta för att kunna erbjuda medlemmar från fler landsdelar samma information. Den
21 april är föreläsare Patric Ragnarsson bokad en hel dag. Han kommer bland annat hålla
sin populära föreläsning “Människans fåfänga-ras hundens förfall”. Vi kommer hålla till i
SKK:s lokaler i Sollentuna. Hoppas vi ses!
Håkansta 2018-01-01 för RAM-gruppen
Sabina Andersson
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2:4

Statistik Dvärgpinscher 2017

Antalet registrerade 2017: 186 st. varav 10 importer ( 3 tikar 7 hanar)
(2016 registrerades 240 st. varav 18 importer) Alltså en nedgång på 54 st.
176 registrerade valpar fördelat på 42 kullar
Detta innebär att rasen registreringssiffror är på fortsatt nedgång
Kullstorlek: 3,7 valp
Inavelsgrad: 1,5 % samma nivå som 2016
40 parningar under 6,25 %
2 parningar mellan 12,49 % - 24,99%
noterbart att 2 kullar har inavelsgrad högre än SKK:s rekommendationer
Ålder vid 1: a kull
5 hanar mellan 13–18 mån och övriga såväl hanar som tikar över 24 mån
ingen tik under 18 mån
Ögon:
Ögonlysta med UA
PHTVL/PHPV, grad 2–6
Kongenital katarakt, partiell cortex. Ärftlig
Colobom, lindrig
Katarakt, partiell cortex främre, kraftig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig
Katarakt, partiell cortex, BPK, kraftig. Ärftlig
Vitreusprolaps

90 st.
2 st.
1 st.
2 st.
1 st.
1 st.
1 st.
1 st.

Patellaluxation:
Patella kollade med UA
patella, medialt grad 1

65 st.
2 st.

MH:
8 st. genomförde ingen avbröt
en minskning sen 2016 då antalet var 14 st.
BPH:
24 st. genomförde 1 st. avbröt
en ökning sen 2016 då antalet var 20st
HD: 1st grad A

ED: 1st UA

Endast 2 nya kennelnamn registrerades under året 2017
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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 2018.
Utställning Rasspecialen.
Mälarpinschern med SDPV. Årets rasspecial gick av stapeln i maj på Vilsta sporthotell i
Eskilstuna, med drygt 50 deltagande hundar, i samarbete med SSPK:s övriga rasklubbar
som också hade sina specialer under helgen och på samma plats. Vi tillsammans med
Pinschersektionen firade Mälarpinschern 30år. Som förra året 2016 arrangerade vi också en
inofficiell utställning i Sävsjö.
Klubbmästerskap i agility och rallylydnad
Tyvärr vart detta inställt p g a för få anmälningar vi hoppas att till 2018 kunna anordna detta igen

Viltspårs KM
För andra gången (första va 2015) har klubben anordnat ett lyckat Viltspårs KM i Kil.
Vi hade 3 domare som kunde lägga totalt 15 spår. 9 hundar anmäldes så domarna la 3 spår var.
Domarna valde sedan gemensamt ut KM:ets bästa Viltspårs hund.
Domarna och anmälda ekipage avnjöt efter alla spår en gemensam grillmiddag

Lure Racingtävlingar
För första gången på många år var Lure Racing tävlan tillbaka till Dvärgpinscherklubben. Lure
racingen gick av stapeln i juli hos Elisabeth Gyllenswärd i Haurida, Jönköping med drygt 20 anmälda
hundar, här tävlade man i dagarna 2 om Lure racing vinnare och Rakbane vinnare. På söndagen
korade man också vinnaren BEST IN FEILD. En rolig tävling som vi får se mer av under 2018.

Årets Hedersmedlem.
Årets medlem 2017 var ett år där inga medlemmar skickade in sina förslag på årets medlem,
vi hoppas att kunna kora en vinnare på årsmötet 2018.
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.
Uppfödar & Medlemsmöten.
Ram-gruppen anordnade en föreläsnings helg i Sundsvall med Irene Berglund om
färggenetik och i Stockholm tillsammans med Bodo Bäckmo om mentalitet.
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 2017 haft följande sponsorer:
Supplys By Jennie - Har under året sponsrat klubbens Rasspecial samt Lure racing
Kontorspecial i Nässjö- Har under året sponsrat klubbens alla evenemang
Chippet - Sponsrade med diverse tillbehör
Csigora - sponsrade med priser till KM viltspår
Vitakraft - Sponsrade med diverse tillbehör
Aptus - Sponsrade med diverse tillbehör
Fodax Foder - Sponsrade med presentkort och med diverse tillbehör
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Evidensia södra djursjukhus Kungens Kurva - Sponsrade med diverse tillbehör
Stort tack för alla fina gåvor

Avslutande ord
Dvärgpinscherklubbens styrelse har haft ett aktivt år med många evenemang och mer är
inplanerat till 2018.
Att erbjuda våra medlemmar roliga och betydelsefulla aktiviteter har varit styrelsens prio ett.
Vi vill rikta ett stort tack till våra medlemmar som hjälpt till under året med olika arrangemang,
STORT TACK FÖR DET!

Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning &
Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsår 2017-01-01-2017-12-31.

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen

Ledamot/Vice ordförande Amanda Malm

Ledamot/Sekreterare Maria Anagrius

Kassör/Ledamot / Sabina Andersson

Ledamot / Elisabeth Gyllenswärd
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