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Ordförandens rader 

Mörkret börjar lätta och allt blir 
ljusare. Fåglarna kvittrar med sin 
underbara stämma och hundar-
na här hemma blir allt gladare 
nu när solens strålar lyser in i 
huset. Kan våren vara på in-
gång?  

Söndagen den 5 februari hade 
Dvärgpinscherklubben sitt Års-
möte 2017 och jag vill passa på att tacka för ert för-
troende över att bli vald till Dvärgpinscherklubbens 
ordförande och jag vill även välkomna två nya med-
lemmar i styrelsen: Maria Anagrius och Emma Ryd-
hammer. Ni är så välkomna!  

Årets hundtävlingar presenterades efter årsmötet och 
rosetter och diplom delades ut denna dag. Grattis 
igen till er alla för era fina utmärkelser. Det är ni 
värda!  

Jag hoppas innerligt att du och alla andra medlem-
mar i klubben vill vara med på olika sätt och bidra till 
klubbens fortsatta utveckling. Det är många aktivite-
ter som planeras under året. Är du intresserad av att 
hjälpa till är du välkommen att höra av dig. Det krävs 
inga förkunskaper. Har du andra idéer om vad vi i 
klubben borde anordna, tveka inte att höra av dig. 
Håll utkik i vår aktivitetskalender på hemsidan eller 
på klubbens Facebooksida så kanske det dyker upp 
någon träff nära dig. Planerar du en träff, varför inte 
ta kontakt med klubben så annonserar vi om det på 
hemsidan och på Facebook.  

Jag hoppas att ni medlemmar kan känna att det un-
der året finns aktiviteter som känns lockande för er!  

Vi i styrelsen ser fram emot ett roligt och händelserikt 
år tillsammans med er! 

Catharina Holmberg Kivinen, Ordförande  

ordf@dpklubben.se 

 

Om Pinnebladet 

Pinnebladet ges ut i regi av Dvärg-
pinscherklubben. 

Tidningen utkommer 4 gånger per 
år och är en medlemsförmån. 

Utgivningsplan 

Nästa manusstopp 1 juni 

Upplagen är på ca 300 ex per 
nummer under 2017. 

Tidningen trycks hos Vollsjö Tryck 

AB i Sjöbo. 

Ansvarig utgivare är Ordförande i 
Dvärgpinscherklubben. 

Bilder 

Bilder ska vara högupplösta eller 

ha en storlek på minst 3 MB. 

Alla hundbilder måste ha informat-
ion om hundens stamtavlenamn, 
tilltalsnamn, ägare och fotograf. 
Fotografen måste ha givit sam-
tycke till att bilden publiceras. Inga 
logor eller copyrightsinformation 
får finnas med på bilden. 

Annonsera 

Företag, uppfödare , medlemmar 

och täckhundsägare får gärna an-

nonsera i Pinnebladet! 

1/2 sida : 50 kronor 

1/1 sida: 100 kronor 

Om du vill annonsera i Pinnebladet 
maila till   

  pinnebladet@dpklubben.se  

 

    Bankgiro 5102-5625 
Organisations nr 802495-3641  
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MATERIAL TILL TIDNINGEN  

För att detta ska bli en riktigt bra hundtidning behöver vi all hjälp vi kan få. Vi blir 
jätteglada och tacksamma om du som medlem lämnar in bidrag. Pinnebladet är 
medlemmarnas tidning och vi vill ha in era egna berättelser om era underbara hun-
dar!  

Det behöver inte vara några långa historier fyllda med bilder och illustrationer. Be-
rätta om en kurs du har gått. Skicka in en rolig bild. Dela med dig av glädjeämnen 
och sorgligheter. Presentera din hund  Eller kanske har du en idé om något intres-
sant ämne? Vi fixar till och ser över stavning och innehåll. Redaktionen förbehåller 
sig dock rätten att granska materialet och att korta ner texter vid behov. Vi kontak-
tar dig om vi undrar över något.  

Innehåll och synpunkter i artiklarna står respektive författare för.  

Välkommen att skicka in texter och/eller bilder av just din hund!  

Maila ditt underlag till pinnebladet@dpklubben.se  

Hälsningar redaktionen 

………………………………………………………
Dvärgpinscherklubbens – Styrelsen 2017  

 

 

 

 

 

Övriga ansvariga 

 

 

Funktion Namn Mailadress 

Ordförande  Catharina Holmberg kivinen ordf@dpklubben.se 

Vice ordförande Amanda Malm vordf@dpklubben.se 

Sekreterare Maria Anagrius sekreterare@dpklubben.se 

Kassör Sabina Andersson kassor@dpklubben.se 

Ledamot Elisabeth Gyllenswärd styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant Jenny Kjellman  styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant  Emma Rydhammer styrelsen@dpklubben.se 

Webmaster Catharina Holmberg Kivinen webmaster@dpklubben.se 

Hänvisning Eva Brunström hanvisning@dpklubben.se 

Medlemsansvarig Maria Anagrius medlem@dpklubben.se 

RAM-Gruppen Elisabeth G, Malin Björkvik & 

Sabina Andersson 

ram@dpklubben.se 

Tävlingskommittén Sammankallande Annette 

Persson 

utstallning@dpklubben.se 

Lure racing Jenny Kjellman & Elisabeth 

Gyllenswärd 

lureracing@dpklubben.se 

Vill du komma 
i kontakt med 
klubben 

styrelsen@dpklubben.se  

Besök oss på vår webb-

plats: 

www.dpklubben.se 

Ansvarig utgivare:  

Ordförande Catharina 

Holmberg Kivinen 

ordf@dpklubben.se 

Redaktör: Catharina 

Holmberg 

Reporter : Annette  J 

Gustin 

Kontaktperson:  

pinnebla-

det@dpklubben.se  

 

Manusstopp: 

1 Juni 

Nästa num-

mer utkom-

mer i Juni 
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Kennelhosta 

Kennelhosta är en infektionssjuk-

dom i övre och ibland även nedre 

luftvägarna hos hund. Till skillnad 

från många andra infektionssjuk-

domar i de trakterna så är kennel-

hostan lite extra knepig. Kennelhostan är nämligen ett komplex av sjukdomsorsaker. 

Den orsakas av Parainfluensa, Bordertella, Adenovirus och Herpesvirus. Det är alltså 

både bakterier och virus inblandat. Detta gör den dels svår att förebygga, men också 

svår att behandla. Symtomen är en skrällig hosta som ibland slutar i en kräkning. Ibland 

hulkar bara hunden så att det är svårt för djurägaren att skilja på hosta och försök till 

kräkning. 

Det är sällan hunden direkt kräks, men det är ganska vanligt att den får upp slem när 

den hostar/kräks. När en hund med kennelhosta kommer till kliniken går det relativt lätt 

att ställa diagnos på ovanstående symtom. Men det går också att få misstanken ken-

nelhosta genom att studera djurägaren. Ofta har hunden hållit sin ägare vaken på nät-

terna med sin skrälliga hosta och djurägaren har klädsamma ringar under ögonen. 

För det mesta vill veterinärer inte få in en hund med kennelhosta till sin klinik. Ofta av-

råds djurägaren att komma in med hunden om hunden inte är allmänpåverkad. Med all-

mänpåverkad menas att hunden är hängig, ligger mest, äter dåligt eller har feber. Det 

finns ingen behandling att sätta in. Vid sällsynta fall kan man sätta in hostdämpande, 

men det undviks i de flesta fall.  

Text: Veterinär Ylva Trygger   

Foto:  Catharina Holmberg Kivinen Bild: 

Privat och har inget med texten att göra. 
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Därför är det ingen större idé för djurä-

garen att komma in med sin hund. 

Dessutom utsätter man de andra djuren 

i väntrummet för en smittorisk. Kennel-

hostan är nämligen smittsam. Första 

veckan som hunden hostar bör man 

isolera den från andra hundar. 

De hundkompisar man har bör kontak-

tas så att de vet att de eventuellt kan ha 

fått kennelhosta. Då kan nämligen de 

se till att inte smitta det vidare. För 

självklart är det så med kennelhostan, 

liksom med många andra luftvägsinfekt-

ioner, att de kan smitta innan symtomen 

brutit ut. Så för djurägaren ser det ut 

som om den har en helt frisk hund, men 

den går runt och smittar andra innan 

symtom bryter ut. I sällsynta fall blir 

hunden ordentligt sjuk av kennelhostan. 

Det kan till exempel bero på om hunden 

är nedsatt av något annat och då orkar 

inte immunsystemet kämpa emot. Om 

hunden blir dålig måste den ordineras 

antibiotika. Antibiotika har bara effekt 

mot bakterierna och inte mot virus, men 

någon nytta gör den. Andra vanliga luft-

vägsinfektioner börjar ofta som virus. 

Då är det som när vi människor blir för-

kylda; det är bara att bädda ner sig eller 

ta det lugnt, äta gott, sköta sig noga 

och hålla tummarna att kroppen fixar 

viruset själv.  

Ibland förvärras infektionen med en så 

kallad sekundär bakterieinfektion.  

Kroppen är nedsatt av viruset och då får 

bakterierna lättare fäste. När hunden fått 

en bakterieinfektion i luftvägarna kan de 

få tjockt, segt snor och var i ögonen. Den 

kan även få feber och bli allmänt nedsatt. 

Vad gäller kennelhostan så går det till viss 

del att förebygga den med vaccin. Vacci-

net har dock bara cirka 80% effekt, så 

den skyddar inte helt mot smitta.  

Om hunden trots att den är vaccinerad 

mot kennelhostan blir smittad, så blir sym-

tomen mycket mildare. Hunden hostar 

lindrigt i cirka 1 vecka, till skillnad från en 

ovaccinerad hund som kan hosta upp 

emot 4 veckor. 

Därför tycker jag att det är väl investerade 

pengar att vaccinera sin hund mot kennel-

hosta. Kennelhostevaccinet måste ges år-

ligen till skillnad från både parvo, valp-

sjuka och smittsam leversjukdom. 

Så för den som vill sova lugnt om natten 

och dessutom vill ha en frisk livskamrat så 

rekommenderar jag att kila iväg till närm-

aste veterinär och vaccinera. Och varför 

inte passa på att själv gå förbi sitt närm-

aste vaccinationsställe och vaccinera sig 

mot influensan? Även om du inte är gam-

mal eller sjuk så är det inte speciellt kul 

att få influensa. 
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Presentation av styrelsen 2017 
Ordförande Catharina 
Holmberg Kivinen 

32 år gammal, bor med 

min sambo Kim och våra 

två Dvärgpinschrar Leo & 

Ztella på landet en bit utan-

för centrala Stockholm. 

Skaffade min första Dvärg-

pinscher 2008 och vart då 

medlem i klubben och bör-

jade under åren 2009/2010 

aktivt jobba för klubben i 

Utställningskommitten och 

som sponsoransvarig. 2013 blev jag invald som sup-

pleant i Dvärgpinscherklubben och sen vart jag fast. 

Trots att jag är en ”vanlig valpköpare” så värnar jag 

extra mycket för rasen och för Dvärgpinscherklubben.  

Intresset är utställning med mina två hundar, det har 

blivit en hel del äventyr ihop, dock lockar det lite att 

testa på Viltspår och förhoppningsvis ska vi komma 

igång här under våren. 

Vice Ordförande 
Amanda Malm 

Amanda Malm, 28 år 
gammal, bor på lan-
det strax utanför Sö-
dertälje med min 
sambo och 4 dvärg-
pinschrar. Har haft 
Melzo's Kennel se-
dan 2008. Far runt en 
del på utställningar 
och fick upp intresset 
för viltspår efter 
Dpklubbens Viltspårs 
KM. Har varit med i 
styrelsen sedan 2014 
och gillar att arbeta 
för klubben och rasen. Annars jobbar jag på Djur-
sjukhus och gillar att umgås med vänner och familj.  

Sekreterare  

Maria Anagrius 

 

Jag heter Maria 

Anagrius och bor 

numera i Hudiksvall 

med mina dvärg-

pinschrar. Jag har 

två vuxna söner och 

arbetar som gymna-

sielärare. Intresset 

för dvärgpinschern 

började 2009 och 

2010 flyttade vår 

första dvärgpinscher 

hem till oss. Idag är 

det full fart med fyra 

stycken. Det blir en 

del utställningar under året och jag gillar även att 

delta i träningar, kurser och föreläsningar med eller 

om hundar. Jag ser fram mot uppdraget i klubben och 

att lära mig massor om styrelsearbete.    

Kassör  
Sabina Andersson 
 
Förvärvsarbetande 
39-årig tvåbarns-
mamma som har ett 
genuint djurintresse. 
Jag bor i Håkansta, 
(Jämtland) en liten 
by med 9 hus. Mina 
närmsta grannar är 
en sjö, och en 
skog. Dvärgpinscher 
halkade jag in på 
2010, då hade jag en 
Ridgeback men fick tyvärr avliva honom kort efter 
jag köpt min första dp, vilket också gjorde plats för 
fler hundar. Det har sedan dess kommit tillskott till 
flocken varje år med en, eller två individer. 2014 
hade jag min första kull dp av hittills totalt tre.Jag 
gick under 2014/2015 SKKs uppfödarurbildning och 
har planer på att gå ringsekreterarutbildning så snart 
det startar här på hemmaplan.Jag är gärna ute i sko-
gen med mina hundar, dels på promenad såklart 
men jag går också en del viltspår. Jag ser verkligen 
fram emot styrelsearbetet och att få göra det jag kan 
för vår ras, och rasklubb.  
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Suppleant  

Emma  Rydhammer 

Jag heter Emma och 

är 27 år gammal och 

jobbar till vardags 

som undersköterska. 

Jag är bosatt i Troll-

hättan med min 

sambo och har fyra 

hundar varav tre 

dvärgpinschers. Jag 

köpte min första 

pinne 2009 och insåg ganska direkt att det var en hund 

som passade mig. Jag började tävla agility för 7 år se-

dan och har idag hundar från klass 1 till klass 3 med 

målet att dom alla inom en framtid ska vara i klass 3.  

Ledamot Elisabeth 
Gyllenswärd 

Jag är Elisabeth och 
jag bor med min man 
Christian på en gård 
utanför Jönköping, vi 
har 5 dvärgpinschrar 
hemma och det vi trä-
nar mest med dem är 
viltspår och lure racing. 
Jag är egen företagare 
och arbetar hemifrån. 

Suppleant  

Jenny Kjellman 

Jag heter Jenny 

Kjellman och bor 

i Nässjö tillsam-

mans med min 

sambo och vår 

dotter.  

Min första dvärg-

pinscher kom till 

oss 2005 en 

hane Zafir sen 

har det blivit 

några till med åren. Jag har haft 2 kullar. Just nu 

har vi 4 dvärgpinscher - Zafir finns kvar 12 år gam-

mal och fyra tikar Iza, Zalza och Zoya. 

Dvärgpinscher är en rolig ras och kommer alltid att 

finnas i mitt liv.   

 

Aktivitetskalendern 

Medlemsmöte               25 Mars   Sundsvall 

Dp träff                 8 April    Göteborg 

Lure Racing Träning            8 April    Haurida, Jönköping 

Inofficiell utställning Smålandspinnen      30 April    Sävsjö 

Rasspecialen SDPV            14 Maj    Eskilstuna 

Mer info om de olika aktiviteterna hittar ni på www.dpklubben.se  
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LURE RACING 2017   

Välkommen till 2017 års Lure racing 
Helgen den 22-23 juli kl: 09:00 i Haurida Jönköping 
 
Lure race är ett tvådagars evenemang och vi tävlar på ett inhägnat 
område och hundarna paras ihop efter era önskemål (om det är 
möjligt). Lure racet är på lördagen och på söndagen är det rakbana. 
Nytt för i år är att det går att anmäla sig till bara rakbana  

Vinnarna får en titel  
Mera information kommer i inbjudan  
 
Frågor besvaras av Jenny eller Elisabeth på Tel: 
Jenny 073-5426145  
Elisabeth 076-1619149 

Det finns möjlighet att campa bredvid tävlingsfältet. Om ni vill bo 
på vandrarhem finns några i området se facebook sidan om tips 
och länkar till olika vandrarhem. 

Lure racing & träningar   

http://www.dpklubben.se/ 

http://www.sspk.se/ 
https://www.facebook.com/groups/269170546591997/ 

 ANNONS 

http://www.dpklubben.se/
http://www.sspk.se/
https://www.facebook.com/groups/269170546591997/
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Dvärgpinscherklubben  

bjuder in till medlemsmöten! 

Föreläsare på våra möten i vår är Irene Berglund. Hon är husdjursagronom 

med ett särskilt intresse för färg- och populationsgenetik. Ledamot och avels-

råd i Gotlandsstövareföreningen samt en mycket erfaren föreläsare.  

Sundsvall lördag 25/3 Timrå Brukshundklubb 

Preliminärt program: 

9.00 Samling med Fika 

9.30-12.30 Föreläsning "Avel för rasens bästa" med Irene Berglund 

12.30-13.30 Lunch  

13.30-16.00 fortsatt arbete och diskussion kring RAS  

För Frågor och Anmälan: ram@dpklubben.se  

Märk mejlet med Jönköping eller Sundsvall så vi vet vilket möte Du vill 

anmäla till.  

Mötet är kostnadsfritt för medlemmar i Dvärgpinscherklubben.  

Övriga medlemmar i SSPK och  

icke medlemmar i Dvärgpinscherklubben 100:- 

Anmälan är bindande i enlighet med klubbens policy. Eventuella allergier med-

delas vid anmälan.  

Medlemsavgifter 

Genom att delta på Klubbens 
möten kan Du vara med att 
forma en framtida stark Med-

lemsklubb! Dessa avgifter 
gäller även för dig utom 
Sverige! 

  

* Helbetalande medlem-
skap 300 kr/år.  

Medlemskapet löper rul-
lande och gäller i 12 må-
nader som helbetalande 
medlem i Dvärgpinscher 
Klubben blir du automa-
tiskt ansluten till SSPK. 

  

* Familjemedlem 80 kr/år. 

Kan tecknas av den som 
är skriven på samma 
adress som helbetalande 
medlem. 

  

* Extra Rasering 80 kr/år. 

Gäller för dig som redan är 
medlem i någon av 
SSPK's Rasklubbar och 
vill bli medlem i Dvärgpin-
scher Klubben. 

  

* Gåvomedlemskap 150 
kr. 

Kan tecknas av Uppfödare 
som önskar ge sina valp-
köpare 1års medlemskap i 
Dvärgpinscher Klubben 
med valpköpet. 

  

* SHU (Svensk Hundun-
gdom) Fullbetalande 300 
kr/ år. 

* SHU (Svensk Hundun-

gdom) Syskonmedlem 

150 kr/ år. 

Medlemsförmåner 2017 

Östersunds Hund Forum 

  

erbjuder Dvärgpinscherklub-
bens medlemmar 

5 % på alla hundtillbehör i web-
shopen och 10 % på alla hund-
kurser 

  

www.osdhundforum.se erbjuder Dvärgpinscherklubbens 

medlemmar 10 % i webshopen  

  

Kod: DP 2017 ChipPet 

  

Medlemskap i klubben krävs för att 
utnyttja koden  

www.chippet.se 

http://www.chippet.se/
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Sponsorer 2017 

 

Köpa Dvärgpinscher? 

På Dvärgpinscherklubbens hemsida hittar du planerade valpkul-

lar, födda valpkullar, Hundar från 4 månader och uppåt, Foder-

värd eller planerar du att ta en kull och inte hittat den tilltänkte 

hanen varför inte titta in på Täckhundslistan.  

Som uppfödare ansluten till Dvärgpinscherklubben annonserar 

du gratis på hemsidan!   

www.dpklubben.se  
                    
                  
                    
 
Vill du komma i kontakt med vår hänvisare Eva Brunström för frågor är ni välkomna att höra av er till 
hanvisning@dpklubben.se  

Dvärgpinschershopen 

Nu finns vår populära nummerlappshållare till försäljning samt 

viltspår championat rosett, Gästhandduk och nytt efter rasspeci-

alen 2016 finns nu även en våra fina glas.  

Vi kan leverera till vissa utställningar och även skicka per post 

mot förskottsbetalning (gäller dock ej glasen då de lätt kan gå 

sönder).  

Både i Sverige och utlandet. 

För leverans till utställning. 

Maila oss shop@dpklubben.se för att få veta till vilka platser det 

är möjligt. 

Ni kan även besöka www.dpklubben.se där hittar ni vår web shop. 

http://www.dpklubben.se
mailto:hanvisning@dpklubben.se


 

Rasspecialen SDPV 

Dvärgpinscherklubben 

inbjuder till 

 

Nationell Rasspecial  

Mälarpinschern 30 år med SDPV-17 

 

Svensk Dvärgpinscher Vinnare Valp 4-6 m  

Svensk Dvärgpinscher Vinnare Valp 6-9 m  

Svensk Dvärgpinscher Vinnare  

Svensk Dvärgpinscher Junior Vinnare 

Svensk Dvärgpinscher Veteran Vinnare 

  

14 Maj  2017 i Eskilstuna 

 

Årets utställningsdomare 

 

Mr Bo Skalin , Sverige 

Mer information finner ni på www.dpklubben.se 

Ni kan redan nu boka boende på www.vilstasporthotell.se  

 

Presentation Bo Skalin 

 

Sedan 1977 har 

Bo Skalin ägt 

Risenschnauzer 

och sedan 1984 

även 

Dvärgschnauzer. 

Började med 

bruksprov och 

sedan utställning. 

1985 föddes den 

första kullen med 

prefix Hassan Hill 

och under 20 års 

tid föddes över 50 champions som fick över 100 

titlar runt om i världen. 

Kenneln fick för framgångsrik avel Svenska 

Schnauzer-Pinscherklubbens uppfödarmedalj 

och sedan Hamiltonplaketten från Svenska 

Kennelklubben (SKK). Idag föder han upp 

Dvärgschnauzer, långhårig collie, Shetland 

sheepdog och Chihuahua tillsammans med sin 

fru under prefixet Skabona. 

År 1995 fick han sin domarlicens och är specia-

liserad på schnauzer och pinschers. Under 

årens lopp har han utbildat sig på fler raser och 

dömer sedan 2011 alla raser. Har dömt på alla 

kontinenter inklusive European Winner och 

World Dog Show. 

Medlem i styrelsen för Svenska Kennelklubben, 
ordföranden i SKKs Utställningskommitté och 
ordförande för Svenska Schnauzer-
Pinscherklubben. 
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Uppfödarlistan 

Kennel Agazzis 
Lena Thörn 
Ormarydsvägen 24 
570 23 Anneberg 
Mobil: 070-8888399 
www.agazzis.se    

Kennel Andeless 
Ingela & Jan Pettersson 
Åkerbärsstigen 11 
665 35 KIL 
Mobil: 0708783995 
www.andeless.se 

Kennel Blanco Pirata 
Malin & David Gabrielsson Eklund 
Klockrike Stora Berga 715 Brunnsgården 
59032 Klockrike 
Mobil: 0739990733 
www.blancopirata.com 

Kennel Camalis 
Carola Håkansson  Mobil: 0708329187 
Qvantenborgsvägen 23 , 227 38 Lund 
Kicki  Dahlqvist Mobil: 0706197143 
Åkerensvägen 7, 37470 Trensum 
www.camalis.se  

Kennel Cha´diaz 
Eva Brunström 
Övre Buddbyn 254 
96192 Boden  
Mobil: 0705383161 
www.chadiaz.com 

Kennel Chimanjika´s  
Zsofia Svegårdh 
Hagby Klockarbol 49 
74020 Vänge 
Mobil: 0703658516 
www.chimanjika.se 

Kennel Chippens 
Elisabeth Holmgren  
Handelsvägen 83 
12248 Enskede 
Mobil: 0704949018 
www.chippens-kennel.se 

Kennel Coldwinds 
Maria Nyström 
Norra Åbyn 79 
937 92 Burträsk 
Mobil: 0706108991 
www.coldwinds.se 

Kennel Exigor´s  
Annette Persson 
Lilla Hisinge 
33196 Värnamo 
Mobil: 0705082916 
www.exigors.se 

Kennel Ginamo´z  
Anna Olsson 
Nilsagårdsgatan 23a 
51162 Skene 
Mobil: 0738324135 
www.kennelginamoz.se 

Kennel Heziblos 
Åsa Lundberg 
Industrivägen 11 
82020 Ljusne 
Mobil: 0733322274 
www.heziblos.se 

Kennel Katares Mystery 
Katja Koho 
Skyttesväg 16 
14835 Ösmo 
Mobil: 0739140694 
www.kataresmystery.se 

Kennel Kiwillas 
Cecilia Viberg 
Södra Gagnet 120 
88293 Helgum 
Mobil: 0730603486 
www.kiwillas.weebly.com 

Kennel Knallsas 
Yvonne Johansson 
Brastorp, Lillaskog 
511 94 Älekulla 
Mobil: 0790455582 
brastorp49@gmail.com 

Kennel Lejonhjärta 
Annette Lerjéus 
Mjölnarevägen 7 
54192 Skövde 
Mobil: 0705940137 
www.kennellejonhjarta.se 

Uppfödarregistret administreras av Dvärgpinscherklubben 

För att vara med i registret behöver du betala in en särskild avgift och följa  

Dvärgpinscherklubbens kriterier  och policy samt följa våra och SKK avelsrekommendationer. 

Vid ändring /tillägg vänligen kontakta Dvärgpinscherklubbens styrelse  

E-post styrelsen@dpklubben.se eller www.dpklubben.se 

Kennel Melzo´s 
Amanda Malm 
Vattubrinksvägen 1 
15157 Södertälje 
Mobil: 0734326646 
www.melzos.se 

Kennel Rivendells 
Cathrine  Eklöf 
Stockholmsvägen 416 
13252 Saltsjö-Boo 
Mobil: 0709456471 
www.rivendells.se  

Kennel Seventh  Sense 
Maria Anagrius 
Mäster Palms gata 12 
82442 Hudiksvall 
Mobil: 0702201375 
www.seventhsense.se 

Kennel Sjölundas 
Kerstin Spåre 
Anefors 370 
473 98 Henån 
Mobil: 0709122100 
www.sjolundas.dinstudio.se 

Kennel Starpinsch 
Anita & Josefin Raab 
Gåddarbo 121 
73399 Möklinta 
Mobil: 0704337797 
www.starpinsch.se  

Kennel SWE MANIKA`S 
Magdalena Karlsson 
Brobyvägen 21 
647 51 Åkers styckebruk 
Mobil: 0707171507 
www.manikas.se 

Kennel Xelanc 
Jonas Näslund 
Rise 468 
830 51 Offerdal  
Mobil: 0730542771 
www.kennelxelanc.se 


