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1. Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse from 1/1 2019- 31/12 2019 

 

Inledning Kallelse till årsmötet har skett i god tid genom vår publikum och sociala me-
dier såsom Pinnebladet, Hemsida samt Facebook.  
 

Viltspårs KM, aktivitetsdag på Hunderbanan och Officiell utställning SDPV, Inofficiell 
utställning i Stockholm och monter på Älvsjö är en del av de aktiviteter klubben haft 
under året.  
 

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 Anna Clevesjö 

Vice ordförande Amanda Malm   avgått oktober 

Sekreterare Elisabeth Wahlström  avgått september 

Kassör Sabina Andersson  
Ledamot Ingela Pettersson  
Suppleant Nathalie Lorenz  avgått oktober 

Suppleant Sofie Bågenmark 
 
Adjungerad sekreterare Catharina Holmberg Kivinen från 2019-09-10 
 

Funktionärer 

 
Revisorer. Annette Persson och Markus Claesson  
Revisor Suppleanter Jessica Broberg & Katja Koho 

Valberedning. Sammankallande Zuzan Hagelin, Izabella Svensson, Birgitta Löfgren 
 
Medlemsansvarig. Sabina Andersson 
Valphänvisare. Sabina Andersson 

R.A.M. Nathalie Lorenz, Sabina Andersson & Elin Thoren. I augusti upplöstes gruppen  
Tävlingskommittén. Sammankallande Anna Clevesjö 
Lure Racing Kommittén. Vakant 
 

Rosettansvarig  

Sponsoransvarig Sofie Bågenmark och Anna Clevesjö 

 

Shop Ansvarig: Anna Clevesjö 

Åretshund uträknare: Milla Strandheim och Lotta Jarmar 
Rasmonter. Maj Flodin 

Vår publikum. Pinnebladet – Catharina Holmberg Kivinen, Anna Clevensjö 
  
Webmaster Catharina Holmberg Kivinen 

Uppdateringar Facebook och Instagram Sabina Andersson, Anna Clevensjö & Sofie 
Bågenmark 
Marianne Olssons Minnesfond/ Fondstyrelse – Catharina Holmberg Kivinen, Maj Flodin & 
Sabina Andersson 
 

Träffombud Dp-träffar.  
Stockholm Katja Koho 

Göteborg Anna Olsson 

Södra Norrland  
Skåne  
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2:2. Styrelsen & Klubben. 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft 12 protokollförda telefonmöten och 1 
konstituerande möten samt 3 au protokoll. Styrelsen har haft kontakt via internet, ar-
betsforum samt e-post och telefon. Protokollen har publicerats på Dvärgpinscherklub-
bens hemsida. 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 aktivite-
ter under året.  
Vi har även representerat Klubben på fysiska möten med SSPK & Rasklubbarna, 
samt deltagit med 4stycken delegater på SSPK fullmäktigemöte.  
 

Årsmötet 2019 hölls i Stockholm med ett 15 tal deltagare under årsmötet presentera-
des även vinnarna av Åretshund tävlan. Vår Facebook sida har också under året bli-
vit uppdaterad. Facebook sidan Dvärgpinscherträffar landet runt har under året varit 
dåligt uppdaterad på träffar, förhoppningsvis kan det ändras till det bättre under året 
2020. 
 

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 
2017-12-31/ 225 st 

2018-12-31/  217 st 
2019-12-31/  213 st 
varav 8st familj, 12st valpköpare, 6st hundungdom, 9st provmedlemskap & 6st ras-
ringarmedlemmar  
total 254 medlemmar  
 

Under året har ett 70-tal brev skickats ut till nya ägare av rasen men som ännu ej blivit 

medlemmar. Några nya medlemmar har vi fått och några har lämnat. Totalt sett har 

medlemsantalet sjunkit under året. Dvärgpinscherklubben har under åren gjort flera åtgärder 

för att locka medlemmar till klubben, bland annat prova-på medlemskap samt 

gåvomedlemsskap. Våra uppfödare är de största medlemsambassadörerna och hoppas 

därför att så många som möjligt utnyttjar möjligheten att teckna gåvomedlemskap till sina 

valpköpare. För att klubben ska bli stark behöver vi bli fler medlemmar och behålla de vi har.  
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2:3 Avel Hälsa & Mentalitet. 

Valphänvisningen 
Sabina Andersson har under året varit vår hänvisare. 6st valpkullar har hänvisat liksom ett 

fåtal omplaceringar. Täckhundslistan har inte uppdaterats med nya täckhundar under 2019. 

Den service vi ger våra uppfödare med gratis annonsplats på dvärgpinscherklubbens 

hemsida har låg nyttjandegrad. Det finns plats för fler. Så till er uppfödare, skicka in till vår 

hänvisare för publicering på hemsidan! 

 

Verksamhetsberättelse RAM- gruppen 2019 
RAM- gruppen har under verksamhetsåret bestått av Nathalie Lorenz, Elin Thorén samt 

Sabina Andersson.  

Arbetet i RAM-gruppen med främsta uppgift att uppdatera RAS har under året gått trögt. Vi 

har haft ett telefonmöte med fördelning av arbetsuppgifter. Vårt uppföljande möte ställdes in. 

Under andra kvartalet söktes dispens hos SSPK för inlämnande av RAS att senareläggas då 

arbetet ej gått framåt som planerat. I augusti upplöstes RAM-gruppen enligt styrelsebeslut.  

Inga medlemsmöten har planerats eller arrangerats under 2019.  

Håkansta 20191231  

För RAM-gruppen Sabina Andersson 

 

2:4  Statistik Dvärgpinscher 2019 

Antalet registrerade 2019: 172 st varav 12 importer. (2018 registrerades 213st. varav 20 
importer) en nedgång på 41st. 172 st registrerade valpar fördelat på 43 kullar 
Detta innebär att rasen registreringssiffror är på fortsatt nedgång 
 
Kullstorlek: 3,6 valp 
 

Inavelsgrad: 0,9 % en rekordlåg nivå.  
43 parningar är under 6,25 %  
2 parning upp till 12,49% 
Ålder vid 1: a kull:  1 hanar mellan 7–12 mån, 3 hanar 13–18 mån, 1 hanar 19-24mån, 3 tikar 
19-24mån, och övriga såväl hanar som tikar över 24 mån.  

 
Ögon:  
Ögonlysta med UA 80 st.  
 
PHTVL/PHPV, grad 2–6 1st 
Colobom, lindrig 1st 
Synnervshypoplasi 1st 
Micropapill 1st 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1st 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1st 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1st 
Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1st  
Katarakt, partiell nukleus, krafftig. Genetisk betydelse okänd 1st 
Retinopati. Ej ärftlig 1st 
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Många ögonsjukdomar med olika diagnoser, kan vara då man under 2019 genomförde 
ögonlysningskampanj på äldre hundar.  
Patellaluxation: 
Patella kollade med UA 61 st.  
Patella, medialt grad 2 2st. 
 
HÖFTLEDSDYSPLASI: 

HD Grad A 1st 
 
ARMBÅGSLEDSDYSPLASI: 

ED UA  1st 

 
MH: 7st. genomförde en minskning sen 2019 då antalet var 8 st.  
BPH: 27st. genomförde en ökning sen 2019 då antalet var 24st 
 
Endast 4 nya kennelnamn registrerades under året 2019 

 
 

2:5 Aktiviteter & Klubbtävlingar. 

 

Åretshundtävlingarna.  

Utställning Rasspecialen. 

Svensk Dvärgpinscher Vinnare SDPV, Sedan 2009. 

Året var 2009 då Klubben första gången utsåg Bir & Bim vinnare med titeln SDPV. 
Utställningen hölls i Köping, och alla deltagare fick dessutom en anmälningsgåva, som även 

detta har blivit en tradition, på våra utställningar. 

Titeln som var helt ny då, resulterade att pokalerna detta år fick en liten felstavning. 

  

Initiativet till att vi skulle ha, en egen åtråvärd och fin titel, togs av vår Utställnings ansvarige, 

och många år anordnare av våra Rasspecialer Helen Andersson. 

Helen menade att en Titel, kunde locka fler utställare och var det någon utställning på året så 

var det Rasspecialen, som medlemmarna skulle lockas åka på. 

Några år senare efter en motion till klubben, antogs år 2015 flera SDPV titlar gällande för 

Juniorer och Veteraner, och efter ytterligare ett par år, har nu även bägge klasserna i Valp en 

SDPV titel. 

Våra Rasspecialer har nu under 10 år, varit välbesökta och omtyckta, och vi hoppas klart ni 

fortsätter att komma på våra framtida, Mälarpinschern med SDPV. 

  

Kan tilläggas att Mälarpinschern tillkom efter tag, och vi började då med att ha BIS finaler 

med Pinscher, innan delningen av Klubbarna (2006) fanns endast Mälarpinschern som har 

en egen historia. 

Lördagen den 3e augusti var det dags för Dvärgpinscherklubbens årliga rasspecial, SDPV. I 

år var det också 10 års jubileum! Solen sken, fikabordet stod uppdukat och goodiebags var 

välfyllda. Runt om i ringen var det glada miner och vi hoppas att ni hade det lika trevligt som 

vi. Vi hoppas att vi ses nästa år.  
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Viltspårs KM 

KM i viltspår, Värmland 2019-10-26. 
 
Viltspårskommittén: 
Ingela Pettersson och Jan Pettersson 
 
Årets viltspår gick av stapeln i Värmlandsskogarna, och allt flöt på enligt planerna. Trots ihär-
digt regnande under natten så fick vi ett perfekt spårväder utan regn. Ett gäng spårsugna 
hundar och glada förare var laddade för uppgiften. 
 
Resultat öppen klass: 
Domare: Ann-Christine Elfsmo och Gunilla Karlström 
 
SDPV viltspår 2019 med HP 
Andeless Summer Shine 
förare Linda Olsson 
 
2:a med Hp Agazzis Hermione Tuffa 
förare Linda Olsson 
3:a med HP Andeless Sardonyx 
förare Lisa Härdne 
4:a Andeless Selenit 
förare Nathalie Lorentz 
5:a Bellocean's Lost in a Divine world 
förare Anna-Karin Edlund 
6:a Diamond Egoist Liviya Lamira 
förare Jan Pettersson 
7:a Geishas Hereford Hop 
förare Heidi Westman 
 
Resultat Anlagsklass: 
Domare: Karin Björck och Anita Malmgren 
 
1:a plats Godkänd 
Krystal Claudia Gaudini Greenvalley 
förare Ingela Pettersson 
 
2:a-3:de plats Godkänd 
Kawaiys Nalle Puh 
Sofie Bågemark 
Andeless Winter is Coming 
förare Malin Håkansson 
4:a 
Melzo’s Living Life 
förare Sofie Bågemark 
 
Fina sponsorpriser fanns på prisbordet och det tackar vi för. 
Hamburgare grillade av Jan Pettersson bjöds det på och lite kaffe och kaka som efterrätt 
Årets KM är avslutat och vi från Viltspårskommittén tackar för uppdraget. 
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Hunderbanan  
För tredje 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, soppa, kaffe, och dricka. 
 

För er som inte vet vad Hunderbanan är så kommer det mer info här: HUNDerbanan erbju-
der 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 kvadrat-
meter 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 2019-12-07 
I december anordnades en inofficiell hundutställning i Stockholm hundsportcenters lokaler i 

Upplands-Väsby. Ett arrangemang som visat sig vara populärt. Över 300 anmälda hundar 

kom och visade sig i ringarna, många kom för en sista träning innan Stockholms hundmässa. 

År 2018 var deltagarantalet över 400. Det sjunkande deltagarantalet tros bero på att Finsk 

vinnare-utställning hölls samma helg i Helsingfors.  

 

Rasmonter/Rasparad Stockholm Hundmässa 2019-12-14-15.  
Monteransvarig/Sammankallande i arbetsgrupp Maj Flodin Arbetsgrupp: 

  
Dvärgpinscher klubben deltog på Stockholms Hundmässa den 14–15/12 2019 med Rasmon-
ter. Fredag den 13/12 var vi endast 2 personer som byggde upp montern, detta är för få 
detta tar längre tid än vad man tror. Under helgen var montern bemannad med 2 personer 
med hund/hundar under 3 pass per dag, detta är minimum. Vår monter var välbesökt och 
uppskattad av våra besökare, det är många som är nyfikna och intresserade av vår ras. 
Under mässans dagar har vi även varit flitiga med att dagligen uppdatera klubbens sociala 
medier, jag har under dessa dagar ägnat mer än en timme varje morgon att med Sabina An-
derssons hjälp fått ut information. Syns vi inte Finns vi inte. Undertecknad har både byggt, 
nedmonterat rasmontern, skaffat funktionärer, gjort scheman mm. 
Transport av montermaterial till förrådet på söndag kvällen fick vi leja bort emot en kostnad. 
Det blir svårare och svårare att få folk att hjälpa till med detta, trots att det är en mycket viktig 
del i Klubbens arbete med Rasinformation. Medlemsrekrytering gjordes det även ett försök 
med under Mässan, de som under mässdagarna skrev in sig som medlem kunde då få en 
gåva, men tyvärr, inga nya medlemmar. 
// Rasmonter ansvarig  
Maj Flodin 
 

 

Mariannes Olsson Minnesfond 

Fonden har inte fått några förfrågningar under året 2019 då har vi ej heller betalat ut några 

medel från fonden. Det har ej heller inkommit nya medel till fonden. 



 

Årsmöteshandlingar 2020, Dvärgpinscherklubben  

 

 9 

 

Årets Hedersmedlem.  

Vi hoppas att kunna kora en vinnare på årsmötet 2020. 
 

Dp-Träffar & Aktiviteter.  
En dpträffar har anordnats under året i Stockholm 
 
Uppfödar & Medlemsmöten 
Inga möten har anordnats för året 2019. 
 

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 2019 haft följande sponsorer: 
Supplys By Jennie - Har under året sponsrat klubbens Rasspecial, inofficiella utställningen 

Kontorspecial i Nässjö- Har under året sponsrat klubbens Rasspecial 
Chippet - Sponsrade med diverse tillbehör till Rasspecialen samt inofficiella utställningen 

Husdjursshopen 
Elvira Design 
Cirkle K 
Vethem 
Royal Canin  
O My Dog  
Vinestor sweden 
Style By Nina 
Diopet / Emin 
Aninas Hunderi 
Ica Supermarket Kil 
Foto & Interiör i Kil 
Wermlands skogsförråd  
Buddy Pet Foods 
Kennel katares Mystery 
Kennel Alimeaz 
Miss G 
Catharina Holmberg Kivinen – har under året sponsrat med saker till hunderbanan, julklappar 
till monterpersonalen, hundmat säckar till finalringarna för inoffen samt ett 10 tal doggybags 
till inoffen. 
Kennel Andeless – till viltspåret 
Kennel Melzos – till viltspåret 
Kennel Swe Manika’s – till viltspåret 
Agria- Sponsrat med profilmaterial 

Books and Flowers 
By Pam – smycken och ryttarutbildning 
Chokladtanten 
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Avslutande ord 

Dvärgpinscherklubbens styrelse har haft ett intensivt år med en liten grupp som har 

genomfört olika typer av evenemang. Vårt prio har legat på att nå ut till våra 

medlemmar med anpassade aktiviteter för alla. Det kommer vi att fortsätta med 

under 2020. 

Då styrelsen inte har varit fulltalig under stora delar av året har arbetet med RAM och 

RAS hamnat i skymundan, det är vårt mål att lyfta fram och utveckla arbetet under 

kommande verksamhetsår. 

För att detta arbete ska bli verklighet behöver vi ha engagerade medlemmar i 

styrelsen och att fler medlemmar vill delta på våra träffar och dela med sig av sin 

erfarenhet och kunskap om rasen 

Med detta vill jag tacka styrelsemedlemmar, funktionärer och medlemmar som har 

engagerat sig lite extra och stöttat styrelsen under året. 

 

 

Vi har tagit del av Dvärgpinscher Klubbens Årsredovisning & 

Verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsår 2019-01-01-2019-12-31. 

 

 

Ordförande Anna Clevesjö 

 

 

Kassör/Ledamot / Sabina Andersson  Ledamot / Ingela Pettersson 

 

 

Ledamot / Sofia Bågenmark 

 

 

Adjungerad Sekreterare Catharina Holmberg Kivinen 

 


