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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 mars 

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 : 100 kronor 

1/1 sida: 200 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 glada medlemmar! 

Snart är 2018 slut och jag vill passa på att 

tacka alla som har varit med och arbetat i klub-

ben under året. Ni gör ett otroligt arbete ska ni 

veta! Utan era insatser och utan klubbens med-

lemmar har vi ingen verksamhet!  

Under början av året tog klubben farväl av Ma-

rianne Olsson – en hängiven dvärgpinschermänniska – och ni som kände 

henne väl vet hur engagerad hon var både för både rasen och för Dvärgpin-

scherklubben. Hennes hundar betydde allt för henne. Under sensommaren 

fick klubben ett brev där det framkom att Marianne Olsson skänkt en del av 

sitt arv till klubben. Jag blev otroligt rörd.  Mot bakgrund av Marianne Olssons 

bortgång och fina gåva till klubben vill vi hedra henne genom att inrätta Mari-

anne Olssons minnesfond. Vi återkommer med mer information kring minnes-

fonden under Årsmöte 2019. 

I skrivande stund har vi precis genomfört Dvärgpinscherklubbens största inof-
ficiella utställning hittills med över 400 anmälningar. Det ska dock sägas att 
det inte är klubbens första utställning men återigen, den största! Vilken upple-
velse att få arrangera och genomföra en så pass stor inofficiell utställning. 
Jag kan bara sammanfatta att den blev mycket väl mottagen och lyckad uti-
från all den fina respons klubben mottagit. Utan alla fantastiska personer som 
varit med och hjälpt till hade detta inte varit genomförbart. Jag kan redan nu 
säga att planerna för nästa års inofficiella utställning är igång.  

I februari genomförs Årsmöte 2019 och i och med mötet kommer nya utma-

ningar. Inbjudan annonseras här i Pinnebladet och publiceras på klubbens 

hemsida och på Facebook inom kort.   

Jag vill härmed tacka för mig. Under de senaste tio åren har jag lagt ned hela 

mitt hjärta och min själ för klubbens bästa i olika roller och uppdrag. Jag har 

nu behov av en välbehövlig paus. Jag säger därför tack till er medlemmar och 

till styrelsen och önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott 

Nytt År!  

Vi ses under Årsmöte 2019! 

Catharina Holmberg Kivinen 

Ordförande  Dvärgpinscherklubben  

 

                       

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 Mars 

Nästa nummer 

utkommer i  

Mars 
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Agilityskolan del 4. 
 
Text & Bild Emma Rydhammer 
 
 
De allra flesta som testar på agility är sugna 
på att någon gång ge sig ut och prova en 
tävling ihop med sin hund. 
Så i denna artikeln tänkte jag specificera 
mig lite mera på just att tävla och hur en 
vanlig tävlingsdag går till. 

Innan man anmäler sin hund till en tävling, behö-
ver hunden känna sig trygg med alla hinder och 
att sätta ihop de till en bana. Du som förare behöver också känna att du behärskar att handla din 
hund runt en enklare bana. 
Det finns 3 olika svårighetsklasser i agility, och man börjar alltid i klass 1 med en ny hund. Sedan 
följer klass 2 och sist klass 3 som är den högsta svårighetsgraden att tävla i. Ifrån klass 3 tar man 
sig isåfall vidare till de Svenska mästerskapet och man är  även berättigad till att försöka kvala till 
svenska landslaget och där igenom tävla på större tävlingar upp till VM. 
 
För att ta sig upp i klasserna behöver man 3 stycken ”pinnar”, vilket man kan jämföra med upp-
flyttningspoäng. Och man behöver de i både hoppklass och agiliyklass. Dock kan man bli uppflyt-
tad i exempelvis bara hoppklassen, och på de sättet tävla i hoppklass 2 men vara kvar i agility-
klass 1, tills man fått tillräckligt med pinnar för att kunna flytta upp även i agilityklassen. 
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ANNONS 

Pinnar får man genom felfria lopp och i klass 1 be-
höver man vara bland de 15% bäst placerade i 
klassen, och i klass 2 ska man vara bland de 10% 
bäst placerade. Därför gäller de att vara både felfri 
och snabb! 
 
Ofta har en tävling både hopp och agilityklass, 
ibland kan även någon eller båda vara dubblerade. 
Vanligaste är då att man gör 2 till 4 starter per täv-
lingsdag och per hund man har. 
Inför varje lopp har man 8 minuter på sig att gå ba-
nan man ska springa med sin hund. Man går då en 
gemensam banvandring med resten av alla förare 
som ska starta i samma klass, men utan hundar. 
Under de 8 minuerna ska man lära sig banan, vilket 
brukar beså av ca 18 hinder, man ska veta hund 
man ska springa den, vart man ska göra olika byten 
och vilka kommandon man ska använa för att göra 
de så lätt som möjligt för hunden att förstå hur den 
ska spring. När de sen är dags att starta klassen 
behöver du hålla koll på ditt startnummer så du kan 
vara beredd när de är din tur. Det finns även funkt-
ionärer som håller koll på alla och hjälper varje per-
son att veta när den ska gå in på banan. 

När domaren blåser startsignal får du lov att 
koppla lös din hund, tänk på att den måsta 
vara hela naken, de vill säga att den inte får ha 
något halsband på sig. Sen är de eran tur att 
springa banan ihop, och beroende på hur de 
går, blir ni antingen felfria, får något fel med er 
eller kanske diskade. Oavsett så tänk på att 
hunden inte vet vilket nummer de står på skyl-
tarna, den gör bara som du visar. Blir de fel, är 
de troligen för att du som förare varit lite sen i 
din information till hunden. Kör alltid klart ba-
nan ändå och gå i mål med glädje och beröm 
din hund extra mycket. Det ska vara lika kul att 
tävla agility som de är att träna. Din hund ska 
alltid känna att den gjort de allra bästa där inne 
på banan! 
 
Hoppas ni tyckt de varit intressant att följa 
denna ”agilityskolan” under året och de gett er 
inspiration till att kanske testa på denna roliga 
sport. 
 
Lycka till! 
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Dvärgpinscherklubben informerar 

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 

Valberedningen behöver din hjälp!  

Just nu efterlyser vi flera medlemmar 
som vill engagera sig i vår klubb för 
2019! Du behövs både i styrelse och 
kommittéer! Varmt välkommen till ett till 
ett roligt och varierande arbete i en  
engagerad rasklubb.  
 
Skicka ett mejl till  valberedningen@dpklubben.se  

Årets Hund 2018!  

Har du varit ute och tävlat med din dvärgpinscher un-

der 2018? I så fall kan du vara med och tävla i årets 

hund! Lydnad-, aglility- och utställningsresultat räknas. 

Kanske har du årets allroundhund? Reglerna för årets 

hund hittar du på hemsidan under klubbtävlingar. Sista 

anmälningsdag är den 5 januari 2018 kl 24.00. Mejla-

dressen är aretshund@dpkubben.se  
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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 

Årets Medlem 2018!  

Vi hoppas kunna ge en extra liten skjuts till någon av våra med-

lemmar! Vet du någon som gjort det där lilla extra för rasen el-

ler klubben under året? Nominerar någon medlem som du 

tycker att vi borde premiera. Hör av dig med förslag och moti-

vering till klubben senast den 31 januari, så att vi till årsmötet 

kan presentera årets medlem! Skicka ett mejl till styrel-

sen@dpklubben.se Årets medlem premieras med ett års betald 

medlemsavgift och diplom med motivering till utnämningen 

samt en Doggy Bag.  

http://www.chippet.se/
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Kallelse till årsmöte 2019 

Dvärgpinscherklubben välkomnar samtliga  

medlemmar till årsmöte.  

Söndagen den 17e februari 2019.  

Årsmötet börjar klockan 12.00, och lunch serveras 

från klockan 11.00.  

Plats: SKK lokaler i Rotebro  

 

Du hittar mer info på klubbens hemsida  

och på Facebook.  

Klubben bjuder på förtäring under dagen därför vill 

vi veta om du kommer.  

Skicka din anmälan till ordf@dpklubben.se  

Varmt välkommen!  

Våga motionera!  

Är det något du vill ändra på genom årsmötesbeslut är en motion första steget. Motion-

er skall vara klubben tillhanda senast den 30 December 2018 (6 veckor innan årsmö-

tet). Dessa ska vara inskickade med underskrift, det går bra att mejla inskannat doku-

ment till styrelsen.  
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Favoritrecept på hemlagad Julgodis till Din hund 

Här kommer favoritrecept på Julgodis som Ni kan göra själv till 

Era hundar i jul!  

Det närmar sig jul och många viger sin lediga tid åt att göra eget 

julgodis. Passa på att göra lite godis till hunden också! Det finns 

flera sorters hundgodis man kan göra själv som både är nyttiga 

och enkla att göra. Här kommer tre recept som många hundar 

uppskattar.  

TORKAT GRISHJÄRTA! 

Gör så här: 

1. Slå på ugnen på 200 grader  

2. Skär hjärtat i lagom stora ”godisbitar”, anpassa storleken efter 

storlek på hunden.  

3. Koka upp en kastrull med vatten.  

4. Häll i hjärt-bitarna och låt koka ca 1 minut, bara precis så att 

det blir genomkokt.  

5. Sila av vattnet och sprid ut godiset på en ungsplåt, lägg gärna 

aluminiumfolie i botten så bränns det inte lika lätt. INGEN olja el-

ler liknande!! 6. Stoppa in i ugnen och ”grädda” i ca 45 minuter 

eller tills du ser att bitarna är torra (det ser du på att det inte bubb-

lar ur dem längre). Rör om då och då så att det inte bränner fast.  

7. Ta ut ur ugnen och låt svalna. 

HUNDKEX 

7,5 dl fullkornsmjöl  
2,5 dl havregryn  
2,5 dl vetegroddar  
0,5 dl matolja  
2,5 dl riven ost  
3 dl köttbuljong  

Blanda havregryn med den varma buljongen och oljan, låt stå 5 min.  

Tillsätt groddarna o osten, blanda väl.  

Blanda i mjölet, lite i sänder och arbeta degen.  

Kavla ut till en centimetertjock platta o ta ut valfria former. (lättast 

med ett vanligt dricksglas)  

Grädda i ugn 175 grader ca 50 min. Stäng av värmen men låt kexen 

stå inne över natten så de blir riktigt hårda.  

Förvaras torrt o luftigt. 

Kex med morot, majs och är-
tor 

2 dl grahamsmjöl 

2 dl vetemjöl 

2 dl rågkross alternativt vetek-
ross 

 2 dl hönsbuljong alternativt kött-
buljong 

2 msk matolja 

1 dl ärtor 

1 dl majs 

 en riven morot 

Gör så här: 

Blanda grahamsmjöl, vetemjöl 

och rågkross. Tillsätt matolja 

och buljong, arbeta ihop till en 

smidig deg. Blanda i grönsaker-

na. Gör små bollar av degen, 

lägg dem på plåten och platta ut. 

Grädda i 225 grader under ca 15 

minuter. Stäng sen av ugnen 

och låt kexen vara kvar under 

någon timme. 

https://dognews.se/2015/12/18/favoritrecept-pa-hemlagad-julgodis-till-din-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 

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. 

http://www.dpklubben.se
mailto:hanvisning@dpklubben.se
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Farligt att lämna hunden i bilen på vintern? 

Att vi inte ska lämna hunden i bilen en varm som-
mardag det vet nog alla. Men det är inte heller 
lämpligt att lämna hunden i bilen en kall vinterdag, i 
vissa fall kan det till och med vara olagligt! Hunden 
kan också tillslut dö av för låg kroppstemperatur. 
 
När det är kallt behöver hunden röra på sig ordent-
ligt för att kunna hålla normal kroppstemperatur. I 
bilen är det ett begränsat utrymme och ligger hun-
den dessutom i sin bur har den inte chans att röra 
sig tillräckligt för att få upp värmen. Lämnar du din 
hund i bilen när det är kallt bör du se till att den dels 
har ett värmande underlag att ligga på, dels sätta 
på den ett hundtäcke. 
 
Men räknar du med att temperaturen i bilen sjunker 

under -5 grader får du, enligt lag inte lämna din 

hund utan tillsyn! Är det då tjugo minusgrader eller 

kanske mer utomhus, dröjer det inte länge innan 

bilen är rejält kall. 

Tänk på att: 

• Hunden inte får förvaras permanent i ett fordon 
och högst i 3 timmar enligt huvudregeln. 

• Du inte får lämna hunden utan tillsyn i fordonet 
om det är möjligt att temperaturen går över +25°
C eller under -5°C. 

• Hunden ska rastas och få vatten minst var sjätte 
timme under transporten. Den ska få foder med 
högst 24 timmars intervall. 

• En tik som löper ska transporteras åtskild från 
hanhundar. 

• En dräktig tik inte får transporteras de två närm-
aste veckorna före beräknad valpning. Tiken får 
inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valp-
ningen. Det finns undantag från dessa två regler 
för sällskapshundar som transporteras i person-
bil och kortare sträcka än 50 kilometer. 

• En hundvalp måste vara minst 1 vecka och na-
veln bör vara helt läkt för att du ska få transpor-
tera den. 

Undantag 

Du får transportera ett sjukt eller skadat 

djur till veterinär om transporten är bråds-

kande även om du inte uppfyller kraven. 

Men det får inte finnas någon risk för att 

djuret kan lida av transporten. Om du är 

tveksam till om det är lämpligt att transpor-

tera djuret är det bäst om du kontaktar en 

veterinär. 
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Uppfödarlistan 

Kennel Anjediamond’s 
Jessica Linhem Olsson 
Sundhammarsvägen 460 
442 71 Kärna 
Mobil: 070-7730729 
www.anjediamonds.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   

Kennel Millenhoff’s 
Maria Carlzon 
Gedholmsvägen 124 
267 77 Ekeby            
Mobil: 0723221575 
www.miniaturepinschersweden.se 

Kennel Tough’N’ Sweet’s 
Gisela Tingshagen 
Norra Härene Ekedal 3 
53192 Lidköping  
Mobil: 0763205742 
 


