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• Dvärgpinscherklub-
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• Rasspecialen 

• Medlemsförmåner 

• Rasfestivalen 

• In Memorian 

• Agilityskolan del 1 

• Uppfödarintervju  

• Tematräff  

• Lure Racing 

• Uppfödarintervju  

• Köpa Dvärgpinscher 

• Dvärgpinschers-

hopen 

• Årets hund  

• Uppfödarlistan 
Foto: Queen of avalons dream jade  Ägare: Emma Rydhammer   
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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 berättel-
ser om era underbara hundar!  

Det behöver inte vara några långa historier fyllda med bilder och illustrat-
ioner. Berätta 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 intressant ämne? Vi fixar till och ser över stavning. Red-
aktionen förbehåller sig dock rätten att granska materialet och att korta 
ner texter vid behov. Vi kontaktar 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 2018  

Övriga ansvariga 

Funktion Namn Mailadress 

Ordförande  Catharina Holmberg kivinen ordf@dpklubben.se 

Vice ordförande Amanda Malm vordf@dpklubben.se 

Sekreterare Maria Anagrius sekrete-

rare@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 

Suppleant  Ingela Pettersson styrelsen@dpklubben.se 

Suppleant  Nathalie Lorenz styrelsen@dpklubben.se 

Webmaster Catharina Holmberg 

Kivinen 

webmas-

ter@dpklubben.se 

Hänvisning Sabina Andersson hanvis-

ning@dpklubben.se 

Medlemsansvarig Maria Anagrius medlem@dpklubben.se 

RAM-Gruppen Catharina H , Elisabeth G 

& Sabina Andersson 

ram@dpklubben.se 

Tävlingskommittén Sammankallande  utstallning@dpklubben.se 

Lure racing Jenny Kjellman, Elisabeth 

Gyllenswärd 

lureracing@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 2018. 

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  och täckhund-

sägare får gärna annonsera i Pin-

nebladet! 

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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Hej alla goa medlemmar! 

Det har nu gått en tid in på det nya året och 

klubben har genomfört årsmötet för 2018. Vi 

var ett litet gäng på 12 personer som samlades 

i SKK: lokaler i Sollentuna den 18 februari. Jag 

vill än en gång tacka Anso Pettersson som 

återigen ställde upp som årsmötesordförande 

samt Maria Anagrius  som åtog sig uppgiften som årsmötessekreterare.  

Stort Grattis till vinnarna i Årets hundtävlingar 2017! 

Nu är alla diplom och rosetter postade till alla vinnare och resultaten kan 

ni ta del av på hemsidan. Nytt för Årets hundtävlan 2018 är grenarna 

Lure racing och Nosework som ingår i Årets allroundhund.  

Under 2018 planerar klubben en hel del aktiviteter för medlemmarna. Vi 

behöver dock er hjälp när det gäller dp-träffar/dp-promenader runt om i 

landet. Klubben hinner inte riktigt med även om viljan finns. Om det finns 

medlemmar som är intresserade av att göra något speciellt med andra dp

-fantaster hör av er till oss med era idéer! Klubben ställer gärna upp med 

ekonomiska bidrag av den mindre sorten! 

Avslutningsvis vill jag lyfta frågan om hur klubben kan utvecklas. Jag som 

ordförande vill lyssna till medlemmarnas röster och önskar därför ta del 

av era tankar och synpunkter kring hur klubben skulle kunna utvecklas. 

Berätta gärna! Skriv till oss! Hör av er! Det är ju möjligt att era idéer kan 

genomföras! Kontakta oss via klubbens kanaler så att tankar och syn-

punkter verkligen når fram.  

Jag vill också slå ett slag för vår Tematräff med Patrick Ragnarsson, 

missa inte denna intressanta föreläsare. 

Jag vill här också passa på att önska både gamla som nya styrelsemed-
lemmar välkomna till ett nytt år med Dvärgpinscherklubben. 

 

Catharina Holmberg Kivinen,  

Ordförande  

ordf@dpklubben.se 

          

 

Ordförandens rader 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 och Amanda 

Malm 

Kontaktperson:  

pinnebla-

det@dpklubben.se  

 

Manusstopp: 

1 Juni 

Nästa nummer 

utkommer i  

Juni 
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Lördagen den 21 oktober samlades medlem-

mar och uppfödare i Dvärgpinscherklubben 

för en heldagsföreläsning inom ramen för 

Ras-Avel-Mentalitet (RAM) med föreläsarna 

Irene Berglund och Bodo Bäckmo i SKK:s 

lokaler i Rotebro.  

Husdjursagronom Irene Berglund inledde sin 

föreläsning om populationsgenetik med orden 

”kunskap bakåt”, ”sikte framåt” och 

”välunderbyggda val nu”. Det särskilda fokuset 

för dagen gällde pälsfärger. Först presentera-

des en historisk återblick av hundaveln och vad 

den påverkats innan och efter det att stamböck-

erna infördes. Vi behöver kunskaper om vad 

som skett bakåt i tiden för att kunna fortsätta 

framåt i aveln. Begrepp som ”genetisk variat-

ion”, ”effektiv population”, ”tillgänglig populat-

ion”, ”matadoravel”, ”generationsintervall”, 

”dominant och recessivt anlag”, ”genpool”, 

”avelsmål”, ”inavelsgrad”, ”inavelsdepression” 

förklarades och diskuterades så väl som priori-

teringar och kompromisser inom avelsarbetet.  

Aveln bör sträva efter genetisk variation, allt för 

att undvika dubblering av anlag vi inte vill ha. 

Utställningsmeriter är inte ett avelsredskap. Vi 

ser nu ett resultat av en för snäv genetisk vari-

ation. Vi ser sjukdomar, immunproblem och 

otillåtna färger. Målet måste vara hälsa och 

funktion. Lika viktigt för avelsarbetet är mentali-

tet och exteriör. 

Text: Maria Anagrius 

Foto:  Catharina  Holmberg Kivinen 

Vi bör idag i större utsträckning fundera på möjligheten 

att använda kullsyskon, omeriterade hundar i avel och att 

inte använda för unga avelsdjur som inte är utvärderade. 

Detta då vissa sjukdomar inte uppträder förrän i vuxen 

ålder. Vi diskuterade också fördelar och nackdelar med 

importer. Vi tittade på ett antal individer med ett stort an-

tal avkommor och barnbarn efter sig och diskuterade vad 

det kan innebära. En alltför ensidig avel minskar den ge-

netiska variationen med risk för förlorade gener, sjukdo-

mar och färger som inte är önskade.  

Vad gäller färger hos dvärgpinschern dyker det upp fär-

ger som avviker från rasstandarden. Detta sker bland alla 

raser och vi kan vänta en fortsättning. Irene presenterade 

en grundläggande genomgång av färggenetiken (lokus, 

genotyp, vildtyp, grundfärg, alleler, pigment, dominant/

recessivt, merle, dilute, fawn etc). Att otillåtna färger dy-

ker upp emellanåt behöver inte vara ett problem så länge 

färgen inte hänger ihop med sjukdomar och så länge vi 

inte avlar på enbart färg. Men vissa färger som exempel-

vis merle leder till problem om hundar med merle paras 

med varandra.  

Tema Mentalitet & Genetik 
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Uppfödare bör våga avla på sådant som kanske 

inte är i enlighet med rasstandarden som exem-

pelvis felaktiga öron om hunden kan bidra till en 

genetisk variation och tillföra andra önskvärda 

egenskaper som rasen behöver. Men det bör 

inte göras i för stor utsträckning eftersom det då 

kan slå igenom på ett sätt vi inte vill se. Gener 

kommer inte tillbaka om de försvinner. En röd 

tråd genom föreläsningen var frågan om vilka 

effekter våra avelsprioriteringar får.  Undvik i 

möjligaste mån in- och linjeavel. Använd fler djur 

och delge sanningsenlig information om avels-

djur och valpar vad gäller hälsa och funktion. Sist 

men inte minst samarbeta uppfödare emellan 

tillsammans med rasklubben och dess rekom-

mendationer.  

Efter lunchuppehållet presenterade Bodo Bäck-

mo en föreläsning med fokus på dvärgpin-

scherns mentalitet. En genomgång av statistik 

över oacceptabelt beteende under en tioårspe-

riod fram till ca 2012 visade att dvärgpinschern 

var en av de raser som noterats för flest icke-

önskvärda incidenter och oacceptabla beteen-

den. Dessvärre visar den utvärdering av BPH 

som gjordes under 2017 att dvärgpinschern fort-

farande hör till de tre raser som visat flest bit- 

och aggressionsbeteenden. Rasens mentalitet 

har alltså inte förbättrats under de senaste åren.  

Bodo beskrev dvärgpinschern som en självstän-

dig ras med en förhållandevis låg impulskontroll 

– egenskaper som går tillbaka till dess ursprung 

som råttjägare. Dvärgpinscherns kropp är 

kvadratisk med kort päls och utan lager av fett.  

Kroppens proportioner är optimala för språng 

och utan hinder för rörelse.  

 

 

Den är i ”termisk balans” i temperaturområdet ca +5 

grader till ca +15 grader. Vid lägre temperaturer 

måste den vara i rörelse för att producera värme 

och den förbränner då mer näring. Den kan inte vila 

i snö, kyla eller väta, som långhåriga raser, utan är 

beroende av en torr tempererad plats för sin över-

levnad. Således är dvärgpinschern nödgad att 

vakta sin lya till varje pris. Bodo påpekade att 

dvärgpinschern är en småväxt hund, inte en dvärg-

hund, så trots sin litenhet har den inte stannat i ett 

valpstadium mentalt. Dvärgpinschern tillhör 

rasgrupp 2 som till största del består av boskaps-

skydds- och herdehundar.  

Personlighet och beteende är beroende av sex 

grundfaktorer, vars genomslag i den enskilda indivi-

dens personlighet kan testas i mentalbeskrivningen 

”MH”. Grundfaktorerna styrs av olika signalsubstan-

ser, exempelvis:  

socialitet        lek och interaktion

(oxytocin)       (dopamin)  

nyfikenhet       jakt och beslut 

(noradrenalin)     (adrenalin)  

ängsla, stress, rädsla  (serotonin, cortisol)   

aggression och försvar (testosteron, vasopressin). 

En rad signalsubstanser påverkar alltså hundens 

personlighet och beteende. En hög grad av testos-

teron kan leda till ett aggressivt beteende. Serotinin 

och östrogen motverkar och balanserar i sin tur 

testosteronet. Brist på serotonin kan leda till ängs-

lighet och neurotiskt beteende. Hunger kan leda till 

ett retligt humör om nivån av noradrenalin, som del-

vis styr aptiten, är lågt. Monoaminoxydas (MAO) 

styr impulskontroll och låga nivåer kan öka graden 

av negativ stress.  
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Brist på D-vitamin kan leda till svajigt humör, de-

pression och/eller aggressivt beteende. Lågt 

sköldkörtelhormon (tyroxin) kan leda till svajigt 

humör och/eller aggression. Eftersom individens 

grundläggande personlighet formas av de sex 

ovan nämnda basfaktorerna som styrs av signal-

substanser, enskilda eller i grupp, kan en stark 

nedärvning av dessa faktorer förväntas.  

Hur kan vi medverka till att icke-önskvärda bete-

enden minskar genom en selektiv avel? Vilka 

egenskaper och beteenden strävar vi efter i 

avelsarbetet? De mätinstrument som vi har till-

gängliga är dels MH och dels BPH. Eftersom vi 

har en omfattande statistik av MH-resultat, kan vi 

därifrån få fram en lämplig personlighetsprofil för 

rasen. När det gäller BPH saknas det fortfarande 

statistiskt underlag för att bedöma vad som är 

rastypiskt och lämpligt. Vår specialklubb, SSPK 

har därför rekommenderat ett fortsatt använ-

dande av MH för avelsurval avseende mentalitet. 

Bodo resonerade kring skillnaderna mellan MH 

och BPH och visade bland annat exempel på 

skillnader i arvbarhet, där MH:s grundfaktorer har 

mycket större genomslag i arvet än vad vi hittills 

kan se i BPH-egenskaperna. Huvudregeln för be-

teendeobservationer med avseende på ärvda 

egenskaper är att situationen måste vara ny. I 

testsituationer med en igenkänningsfaktor uppvi-

sar hunden i stället inlärda beteenden.  

Allt avelsarbete måste ske med hänsyn till rasty-

piska egenskaper och rastypisk funktion. 

Vallhundar exempelvis, har avlats för att samarbeta 

på kommando. De har en högre grad av samarbets-

vilja än raser som exempelvis boskap- och herde-

hundar som har avlats för arbete på egen hand. 

Dvärgpinschern tillhör som sagt rasgrupp 2 vars ras-

typiska egenskaper i högre grad kännetecknas av 

självständighet än samarbetsintresse. Detta måste 

både uppfödare och rasklubb ta hänsyn till vid in-

formation kring rasen. Dvärgpinschern har inte en 

bakgrund som sällskapshund även om den idag 

marknadsförs som en sådan. Här uppstod en intres-

sant diskussion kring frågan om icke-önskvärda be-

teenden kan sägas vara ägarrelaterade.  Andra vik-

tiga faktorer att beakta är användningen av avelsdju-

ren. Tikens ägg skapas under en kort period och 

dessa ägg står för en liten genetisk variation. Ha-

nens spermier nybildas ständigt, och därvid uppstår 

också slumpmässiga mutationer som bidrar till ökad 

diversitet. Hanarna står därför för huvuddelen av 

den genetiska variationen i en sluten population. När 

uppfödare väljer unga hanar ökar risken för oupp-

täckta defektgener. Man skall därför undvika alltför 

unga hanar som ännu inte utvärderats. Användning 

av äldre hanar minskar risken för oupptäckta defekt-

gener. Bodo nämnde också en intressekonflikt i och 

med att uppfödare vill renodla fenotypen, dvs. det 

som kan observeras både vad gäller fysiska uttryck 

och beteenden hos rasen, medan rasklubbens ar-

bete går ut på att uppmuntra en så stor genetisk va-

riation som möjligt vilket ger en fenotypisk spridning 

inom populationen. En alltför homogen genotyp slår 

direkt mot immunförsvar och vi får sjukdomar som 

följd. 
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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 2018 

erbjuder Dvärgpinscherklubbens 

medlemmar 10 % i webshopen  

  

Kod: DP 2018 ChipPet 

  

Medlemskap i klubben krävs för att 
utnyttja koden  

www.chippet.se 

Östersunds Hund Forum 

  

erbjuder Dvärgpinscherklubbens med-
lemmar 

5 % på alla hundtillbehör i webshopen 
och 10 % på alla hundkurser 

  

www.osdhundforum.se 

Ni missar väl inte!! 

Att boka in nästa års rasspecial som blir i Eskilstuna den 11 

Maj 2018 dagen innan har SSPK sin utställning. 

Årets domare är MR Shimshon Berger, Israel  

Mer information på hemsida /Facebook. 

Anmälan är redan nu öppen! 

Uppdatering av RAS är under bearbet-
ning och därför behöver vi hjälp av er 

medlemmar! 
 Fyll i enkäten så är vi tacksamma!  

Dvärgpinscherklubben informerar 

http://www.chippet.se/
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Är DU den vi 

behöver? 

Vi söker nu efter perso-

ner som tycker det är 

roligt att jobba med 

hemsidor, tidning eller 

om man är intresserad 

av andra uppdrag inom 

klubben. 

Är du kanske  intresse-

rad att bli klubbens nya 

webmaster eller varför 

inte klubbens nya tid-

ningsredaktör ? 

Mejla 

ordf@dpklubben.se och 

berätta gärna lite om 

vem du är och dina tan-

kar om uppdraget.  

Vi ser fram mot att höra 

från dig! 

Ordförande 

Catharina Holmberg 

Kivinen 

 

Rasfestivalen 2018. 
 
Den 17-18 februari gick rasfestivalen av stapeln i Kinna-

redshallen utanför Ulricehamn. 

Tävlingen är till för att hylla rasbredden i Svensk agility, 

där dom 3 bästa i sin ras i Sverige kvalar in. Dvärgpin-

scherklubben hade två medlemmar som kom till finalen 

och sen placerade sig på varsin 5e plats i tävlingen. Det 

var Christin Hansson med hennes Little kings mallou 

med for you i x-small. Och sen var det Emma Rydham-

mer med Exigors Fast Kid i small. Stort grattis säger vi 

till dom och så roligt att dvärgpinschern hävdar sig så 

bra bland andra raser i agilityn. 
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Agilityskolan del 1. 
 
Text & Bild Emma Rydhammer 
 
 
Agility är kul, både för hundar och förare. 
Det går fort, är explosivt och våra hundar 
får jobba med sitt självförtroende, vilket gör 
att dom växer som individer. Dessutom kan 
alla utföra det, gammal som ung, liten som 
stor. 

För att börja med agility behöver man en hund och 
ett stort lek sinne – för agility är en lek man gör ihop 
med hunden. Det är inget man bara kräver av hun-
den att den ska göra, utan man leker fram bit för bit 
och lär sig att jobba ihop med sin hund på ett väldigt lärorikt och roligt sätt. Ställer man för stora krav på 
sin hund, kommer den att bli osäker och inte bjuda på sig själv och våga utföra saker och testa att springa 
fort genom tunnlar eller över hinder. 
Tänk på att hela tiden hålla en positiv ton i träningen, inga bannande eller hårda ord ska användas. Hun-
den vet förmodligen inte vad som förväntas av den och det är något helt nytt den ska testa. Blir det fel, se 
det som en extra möjlighet att träna på att det ska bli rätt istället. I slutändan vill vi ha en hund som gör 
rätt – men som vågar göra fel! 
 
Det finns många bitar man kan göra för att förbereda sin hund på agility hemma i vardagsrummet eller ute 
i trädgården. Och i denna serien under detta åter kommer ni att få följa del för del och ni kan själva göra 
övningarna med era hundar genom seriens gång. Vi börjar med 2 övningar man kan göra inomhus, ef-
tersom snön ligger kvar över stora delar av Sverige. 
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ANNONS 

Övning 1. 
 
Första övningen är att lära hunden att sitta kvar när ni 
lämnar den. Ni ska kunna stå framför hunden på båda 
sidor om den och den ska sitta kvar ända tills ni använ-
der det ”släpp ordet” ni själva valt. Det betyder att de är 
på de ordet som hunden sen ska börja springa. Bra ex-
empel på släppord är ”kör” eller liknande. Det ska vara 
ett ord som är specifikt för agility och som inte används i 
det vardagliga språket med hunden hemma. 
När hunden sen kan sitta kvar när ni lämnar den, är det 
dags att lära den att springa mot en skål med godis i el-
ler en leksak. Tänk på att det är hunden som bestämmer 
vad som är världens roligaste belöning, inte ni förare. Ta 
reda på vad just din hund älskar att jobba för. Vissa le-
ker med leksak, medans andra vill ha godis! 
Lär hunden att springa till skålen/leksaken och inte fram 
till er, sen går ni fram och belönar den och leker tillsam-
mans. 

Övning 2. 
 
Lär hunden att gå upp på olika saker 
och olika material, gärna på olika höj-
der. Kan ni sen också lära hunden att 
skilja på sina olika kroppsdelar ge-
nom att ha framkroppen på golvet 
men båda bakbenen på en högre 
höjd, lär ni hunden att bli medveten 
om sin kropp på ett sätt som den 
kommer att ha användning för i agili-
tyn. Här är det bara er fantasi som 
sätter gränserna, ni har säkert massa 
saker i erat hem ni kan använda er 
utav! 
 
Lycka till med er träning!   
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   Tematräff - Med Patric Ragnarsson ! Missa inte! 

 

Boka in lördagen den  21/4 kl.10.00 - 17:00 för en värdefull och intressant vår-

träff, främst riktad till Dvärgpinscherklubbens uppfödare och medlemmar, men 

övriga intresserade medlemmar i SSPK är välkomna.  

 

Ämne för dagen:  

Människans fåfänga-rashundarnas förfall 

&  

Föreläsning om Munvård & Tänder 

 

Det kommer bli lunch under dagen  

(Gluten, laktos, vegetarisk alt kan erbjudas, meddela vid anmälan i så fall). 

 

Plats: SKK lokaler i Sollentuna (hundar kan följa med under ordnande former)  

 

Pris: Gratis för medlemmar i Dvärgpinscherklubben  

för övriga medlemmar i SSPK samt icke medlemmar 200:- 

Väl mött! 

O.S.A senast den 3/4 –2018, inkl. förtäring och med namn och adress till 

ram@dpklubben.se  

OBS! Bindande anmälan enligt Dvärgpinscherklubbens policy. Vid försenad avbokning eller 

att du som anmält dig inte kommer till föreläsningen förbehåller vi oss rätten att ta ut en av-

gift på 200:-  

Boende finns i närheten hotell Sjövillan ca 100 m från lokalen alternativ Scandic 

Sollentuna som tar emot med hund. 
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Sponsorer 2018 
 

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 Sabina Andersson för frågor är ni välkomna att höra av er 
till hanvisning@dpklubben.se  

Dvärgpinschershopen 

Nu finns vår populära nummerlappshållare till försäljning samt vilt-

spår championat rosett, Gästhandduk och nytt efter rasspecialen 

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
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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 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 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 
Håsta 243 
19592 Märsta 
Mobil: 0702201375 
www.seventhsense.se 

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

Kennel Queen Olympic 
Sabina Andersson 
Håkansta 148 
84591 HALLEN 
Mobil: 0706960031 
www.queenolympic.se 

Begränsad eftersändning 

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen  

till avsändaren:  
Dvärgpinscherklubben  

Catharina Holmberg Kivinen 

Täppans väg 9 
18492 Åkersberga 

Kennel Björnakroken´s  
Zuzan Hagelin  
Holmavägen  
27571 Lövestad  
Mobil: 0707204202 
www.bjornakrokens.se   


