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1.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse from 1/1 2018- 31/12 2018
Inledning Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala medier såsom Pinnebladet, Hemsida samt Facebook.
Ett bra år med aktiviteter Lure racingtävling/träningar, Viltspårs KM, aktivitetsdag på
Hunderbanan och Officiell utställning SDPV, Inofficiell utställning i Stockholm och
monter på Älvsjö.
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
Suppleant Ingela Pettersson
Suppleant Nathalie Lorenz

Funktionärer
Revisorer. Annette Persson och Markus Cleasson Mattmar
Revisor Suppleanter Jessica Broberg & Annika Hultqvist
Valberedning. Sammankallande Kristin Östlund, Ida Lundstedt & Zuzan Hagelin
Medlemsansvarig. Maria Anagrius
Valphänvisare. Sabina Andersson
R.A.M. Sammankallande Sabina Andersson & Elisabeth Gyllenswärd, Catharina Holmberg
Kivinen
Tävlingskommittén. Sammankallande Catharina Holmberg Kivinen Ansvarig för katalog
och anmälan Annette Persson, Sabina Andersson, 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
Skåne Marie D. Weise & Paulina Edbertsson
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2:2. Styrelsen & Klubben.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 10 protokollförda telefonmöten och 1
konstituerande möten samt haft 1 AU-möte. 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 2018 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, det har även tillkommit valphänvisning på facebook där anslutna uppfödare kan efter ha anmält hänvisning på hemsidan lägga in sin valpkull på facebooksidan efter godkännande.

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

2018-12-31/
217 st
varav 9 st familj, 10 st valpköpare, 12 st hundungdom & 6 st rasringarmedlemmar
total 254 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. Medlemsvärvning har skett genom att vi nu erbjuder prova på
medlemskap genom rasklubbsinformation

Årsmöteshandlingar 2019, Dvärgpinscherklubben

4

2:3 Avel Hälsa & Mentalitet.
Valphänvisningen
Sabina Andersson har under året varit vår hänvisare. Ett 10-tal valpkullar har hänvisat liksom
ett fåtal omplaceringar. Täckhundlistan har uppdaterats med nya täckhundar. Den service vi
ger våra uppfödare med gratis annonsplats på dvärgpinscherklubbens hemsida har låg nyttjandegrad. Det finns plats för fler. Många av de uppfödare som står på vår uppfödarelista utnyttjar inte möjligheten till gratis annonsering, vilket är tråkigt. Så till er uppfödare, skicka in
till vår hänvisare för publicering på hemsidan!
Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2018
RAM- gruppen har under verksamhetsåret bestått av Elisabeth Gyllenswärd, Cataharina
Holmberg Kivinen samt Sabina Andersson.
Arbetet i RAM-gruppen med främsta uppgift att uppdatera RAS fortgår.
Det medlemsmöte som planerades under våren med Patric Ragnarsson som föreläsare fick
tyvärr ställas in då vi ej fick tillräckligt många anmälningar.
Eftersom RAM-gruppens senaste aktiviteter har fått ställas in har inga nya medlemsmöten
planerats. Uppdatering at statistik för 2018 har skett.
Sabina Andersson

2:4

Statistik Dvärgpinscher 2018

Antalet registrerade 2018: 213 st varav 20 importer. (2017 registrerades 186 st. varav 10
importer) en uppgång på 27 st. 193st registrerade valpar fördelat på 44 kullar
Detta innebär att rasen registreringssiffror är på fortsatt nedgång
Kullstorlek: 3,7 valp
Inavelsgrad: 0,9 % en rekordlåg nivå.
Samtliga parningar är under 6,25 %
Ålder vid 1: a kull: 3 hanar mellan 13–18 mån, 2 hanar 19–24 mån och övriga såväl hanar
som tikar över 24 mån ingen tik under 18 mån.
Ögon:
Ögonlysta med UA 77 st.
PPM, iris-iris lindrig 2st
PHTVL/PHPV, grad 1 1st
Colobom, lindrig 1st
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2st
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig 1st
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1st
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Genetisk betydelse okänd 1st
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlig 1st
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 2st
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig 1st
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 1st
Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Ej ärftlig 2st
Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1st
Katarakt, partiell nukleus, måttlig. Genetisk betydelse okänd 1st
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas 1st
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Vitreusprolaps 4st
Vitreusdegeneration 1st
Patellaluxation:
Patella kollade med UA 61 st.
Patella, medialt grad 1 1 st,
Patella, medialt grad 2 1st.
MH: 5 st. genomförde en avbröt en minskning sen 2017 då antalet var 8 st.
BPH: 20 st. genomförde 1 st. avbröt en minskning sen 2017 då antalet var 24st
HD: 2st grad B ED: 0st UA
Endast 3 nya kennelnamn registrerades under året 2018

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.

Året har verkligen gått fort fram sen förra årets special, vi höll återigen till på Vilsta
Sporthotell i Eskilstuna.
Vi samlades redan på torsdagen med uppsättning av vårt nya snygga sekretariattält,
som införskaffades just för detta och andra kommande event. Vi kommer ju alla ihåg
vad som hände 2016 när det stormade rejält på Vilsta och vårt sekretariattält blåste
helt sönder!
På torsdagskvällen samlades en del av klubbens medlemmar för en gemensam middag, mycket prat, skratt och en härlig gemenskap flödade på Vilsta.
På fredagen var det åter dags för rasspecialen, många fina hundar äntrade ringen
och snart börjades det koras BIR & BIM vinnande hundar i de olika klasserna.
Så här efteråt kan vi luta oss tillbaka och njuta av att ni alla medlemmar uppskattade
hela dagen.
Planerna för 2019 års rasspecial är redan i full gång då vi även firar Svensk Dvärgpinscher vinnare 10 år och mer info om detta kommer komma under början av nästa
år.
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
KM i viltspår, Botorp 2018-10-28.
Viltspårskommittén:
Amanda Malm, Ingela Pettersson
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Antal Öppet spår som tävlar om titeln SDPV 2018 viltspår 8 st anmälda
Antal anlagsprov 4 st.
2 domare öppet spår 2 domare anlagsprov.
Vi samlades i Botorp, Värmland
De 4 ekipagen som skulle gå anlagsproven åkte ett par mil norrut till Molkom.
Det var väl utförda spår med fler dvärgpinschrar som klarat sina 1:a pris. Alla 4 som gick anlagprovet fick godkänt.
Det grillades hamburgare över öppen eld och prisutdelningen hölls utomhus vid brasan.
Ett mycket lyckat KM där alla som var närvarande hade haft en mycket lyckad dag i skogen.
Lure Racingtävlingar
Lure racingen gick av stapeln i Augusti hos Elisabeth Gyllenswärd i Haurida, Jönköping med
12 anmälda ekipage, här tävlade man i dagarna 2 om Lure racing vinnare och Rakbane
vinnare. På söndagen korade man också vinnaren BEST IN FEILD
Hunderbanan

För andra året i rad besökte Dvärgpinscherklubben Hunderbanan i Norrtälje, många
som var med förra året anslöt sig även i år. Under 2 timmar hade vi bokat banan och
både mattar och hussar med sina hundar gjorde en hel del övningar under dagen
och det är så härligt att se att hundarna verkligen får använda sina huvuden och sen
sover av en härlig utmattning på vägen hem. Dvärgpinscherklubben bjöd sina medlemmar på hunderbanan och under dagen bjöds det också på goda smörgåsar,
kaffe, dricka och cocosbollar.
För er som inte vet vad Hunderbanan är så kommer det mer info här: HUNDerbanan
erbjuder aktivering för din hund i form av olika stationer som kräver fokusering, ibland
balans och stundom mod. Utmaningar för alla vovvar placerade i vacker skogsmiljö.
Stationerna ligger glest. Ett par av dem är inhägnade där hunden kan gå lös och
jobba men i övrigt arbetar hunden i koppel.
Tanken med Hunderbanan är att du och din hund ska ha roligt när ni är här och att
du kan ta med dig övningar hem att använda i vardagen. HUNDerbanan täcker lite
drygt 5000 kvadratmeter i skogsmiljö.
HUNDerbanan är till för alla hundar. De stora, de små men även de osäkra. Det är
viktigt att din hund kommer hit och känner sig trygg.
Vi hoppas att denna aktivitet är återkommande i Dvärgpinscherklubben.
Inofficiell Hundutställning 2018-12-01
I december anordnades en inofficiell hundutställning i Stockholm hundsportcenters lokaler i
Upplands-Väsby. Ett arrangemang som visade sig vara mycket populärt. Över 400 anmälda
hundar kom och visade sig i ringarna, många kom för en sista träning innan Stockholms
hundmässa.
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Rasmonter/Rasparad Stockholm Hundmässa 2018-12-7-9.
Monteransvarig/Sammankallande i arbetsgrupp Maj Flodin Arbetsgrupp: Catharina Holmberg, Sabina Andersson, Jenny Kjellman.
Vi har haft ett telefonmöte och sedan arbetat vidare genom en arbetsgrupp via FaceBook.
För att få till en bra Rasmonter behövs engagerade personer, det är mycket som ska roddas
alltifrån, utseende på montern till inköp av material, men inte minst uppbyggnad/nedrivning
och transport. En FaceBook grupp för de som bemannar montern har skapats, där läggs
schema och annan information upp, såsom praktiska regler efter SKK`s och Klubbens policy.
Schemaläggning görs i möjligaste mån efter önskemål. Viktigt är att även, tänka på att värva
nya och vana människor i montern. Som ansvarig får man ha sk jour utifall någon blir sjuk,eller något annat oförutsett händer. Rasmontern kostade klubben extra mycket pengar i år då
mycket nytt material inköptes, men kan då sparas in på nästa års omkostnader. Vi försöker
även att varje år, spara in på biljettkostnader genom att försöka få personal som ställer ut på
mässan, då deras nummerlappar gäller i 2 dagar. Rasmontern är välbesökt och omtyckt, så
genom att delta på Rasklubbstorget, gör vi ett viktigt arbete för Dvärgpinschern genom att,
sprida information och kunskap om rasen.
Montern på Hundmässan i Älvsjö var välbesökt av människor i olika åldrar. Många hade frågor kring rasen men det var också en del som bara ville klappa och mysa med hundarna,
flera kom tillbaka både en och två gånger för att klappa lite till efter att ha gått nått varv på
mässan. Känslan var att folk blev positivt överraskade över hur lugna och trevliga hundarna
var då många har uppfattningen om att rasen är skälig och inte speciellt öppen mot främmande människor. Många väldigt bra frågor kring uppfostran och aktivitetsnivå fick vi också.
Upplevde att flera faktiskt var ganska pålästa om rasen ändå och har varit nyfikna en längre
tid men inte tagit steget att skaffa en Dvärgpinscher än.
Flera tog bilder på hundarna och även på den fina plansch vi hade i bakgrunden.

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 föreläsningsdag i Stockholm tillsammans med Patric
Ragnarsson om Människans fåfänga- ras hundarnas förfall Tyvärr vart den inställd då
endast 3 medlemmar hade tackat ja.
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. Vi har även mottagit en arvs gåva utav en långvarig medlem och förtroendevald i Dvärgpinscherklubben Marianne olsson, vi har valt att öronmärka dessa pengar på ett speciellt konto. Att detta konto även ska kunna användas
för framtida pengagåvor och donationer.
Årsmöteshandlingar 2019, Dvärgpinscherklubben

8

Sponsorer

Dvärgpinscherklubben har under 2018 haft följande sponsorer:
Supplys By Jennie - Har under året sponsrat klubbens Rasspecial, inofficiella utställningen samt Lure racing
Kontorspecial i Nässjö- Har under året sponsrat klubbens alla evenemang
Chippet - Sponsrade med diverse tillbehör
Vitakraft - Sponsrade med diverse tillbehör
Aptus - Sponsrade med diverse tillbehör
Fodax Foder - Sponsrade med presentkort och med diverse tillbehör
Agria- Sponsrat med profilmaterial
XL-Zoo – Sponsrat med 10 kassar fyllda med hundgodis
Dogman – Sponsrat med provpåsar
Hundsalongen östersund- sponsrat med presentkort
Zooplus- Sponsrat med presentkort
Östersund djursjukhus- sponsrat med presentkort
Östersund tandklinik- Sponsrat med tandborste och tillbehör

Avslutande ord
Dvärgpinscherklubbens styrelse har haft ett aktivt år med många evenemang och
mer är inplanerat till 2019. Att erbjuda våra medlemmar roliga och betydelsefulla aktiviteter har varit styrelsens prio ett. Då vi endast är en styrelse med få personer så har
det inte varit möjligt att engagera oss med ram och ras så mycket som vi borde ha
gjort därför manar jag nya styrelsen att hitta engagerade och kunniga personer för rasen att fortsätta detta viktiga arbete, men vi behöver vara fler det finns många platser
att fylla upp både som träffombud eller andra engagerade medlemmar och uppfödare
behövs, du är viktig för rasen och för klubben.
Jag vill med detta rikta ett stort tack till styrelsemedlemmar, funktionärer och våra
medlemmar och uppfödare 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 2018-01-01-2018-12-31.

Ordförande Catharina Holmberg Kivinen

Ledamot/Vice ordförande Amanda Malm

Ledamot/Sekreterare Maria Anagrius

Kassör/Ledamot / Sabina Andersson

Ledamot / Elisabeth Gyllenswärd
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