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SDPV 2016 

Dvärgpinscherklubbens årliga rasspecial med Svensk Dvärgpinscher 
vinnare och Dvärgpinscherklubbens 10 års jubileum. 

 

Åren går verkligen fort och nu var det dags igen för klubbens rasspecial, denna gång höll vi 

till på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna. 

Delar av klubben samlades redan på fredags eftermiddagen tillsammans med SSPK´s 
andra rasklubbar och hjälpte till att bygga ringarna inför helgens utställning. Inte hade vi 

väntat oss att det skulle bli strålande sol och 30 graders värme vid byggandet av ringarna, 
(gick åt väldigt mycket vatten). Men det vi inte visste om att det var lugnet före stormen om 

man får säga det så, halv 5 ringde klockan på morgonen och vi traskade ner till utställ-
ningsområdet. Vi fick gnugga oss om ögonen ett antal gånger när vi kom fram och fick 

nypa oss själva i armen ( vi trodde att vi drömde). Under natten hade vi haft storm och sek-
retariat tältet hade blåst bort och var helt trasigt, domartältet som tur var hade bara rasat 

ihop. Med en snabb överblick på hela utställningsområdet var det inte bara vi som hade bli-
vit drabbade, med lite hjälp lyckades vi få upp tälten och öppna sekretariatet vid den ut-

satta tiden. 
 

I år hade klubben satsat stort i och med Dvärgpinscherklubbens 10 års jubileum, det dela-
des ut både jubileums gåva och anmälningsgåva till alla anmälda hundar och riktigt fina pri-

ser från våra sponsorer, vilket vi tror var väldigt uppskattat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumsgåva             Anmälningsgåva (kommer finnas i shopen)  
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Dagen flöt på som den skulle och vid lunch tid bjöd klubben sina medlemmar på kaffe med tårta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (lite stavfel får man ta)  
 
 

Många fina hundar deltog och snart började det koras BIR och BIM i dom olika klasserna. 
Så här efteråt kan vi luta oss tillbaka och njuta av att ni alla utställare uppskattade hela dagen. 

 
Vi planerar redan nu för nästa års Rasspecial på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna  

 

STORT GRATTIS TILL ALLA VINNARE 
 

 
ETT STORT TACK  

 
TILL ÅRETS DOMARE 

 
MR Rob Douma 

 
RINGSEKRETERARNA 

 
Ann-Sofie Laninge & Carin Lundskog 

 
TACK TILL VÅRA SPONSORER 

 
Royal Canin, ChipPet, Mormors hembakta hundkex, SwedenCare, Aptus och Quality K9 och   

Catharina Holmberg 
 

Här nedan följer resultatet på BIR & BIM 
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Oktober 2016 Dvärgpinscherklubben 

BIR             BIM 

Heziblos Lord Fellem       Chimanjika´s Red Chilli Pepper 

SDPVV 2016 

BIR                   BIM 

Heziblos Lord Borassus             Allamigoz Nevada 
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SDPVJ 2016  

BIR                   BIM 

  Da Capo Z Klanu Lobuzow                    Theneican's Good Heartbeat 

SDPV Valp 6-9 månader  

        BIR             BIM 

       Katares Mystery Empire Heart Cookie    Diamond Egoist Leksus- Lambert  



 

Dvärgpinscherklub-
ben har påbörjat ett 
samarbete med Ve-
terinär Ylva Trygger 
och här får vi följa 
med i intressanta ar-
tiklar samt att våra 
medlemmar kan 
ställa frågor till Ylva 
dessa frågor kommer 
blir publicerade i tid-
ningen, har ni frågor 
ni vill ställa är ni väl-
komna att skicka er 
fråga till Dvärgpin-
scherklubbens sekre-
terare Catharina på  
sekrete-
rare@dpklubben.se. 

 
 
 

Kort presentation  
 

Veterinär Ylva Tryg-
ger driver Canis 
Academy som har 
mottagning för pati-
enter, erbjuder före-
läsningar för hundä-
gare och litteratur för 
den vetgirige, bland 
annat via nyhetsbrev 
och boken ”Första 
hjälpen - när olyckan 
är framme”. Besök 
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Patellaluxation 
 

Det är idag en av de allra vanligaste ortopediska sjukdomarna hos 
hund.  

 
Text: Veterinär Ylva Trygger  
Foto: Privat och bilden har inget med texten att göra. 

 
Den förekommer även hos människa, på kor, hästar, katter och kaniner. 
Vid patellaluxation ligger minst en knäskål inte fast, och kan antingen spontant 
eller vid manipulering, helt eller delvis hoppa ur sin normala plats. Knäleden be-
står av två långa rörben (lårbenet och skenbenet) som leder mot varandra. I le-
den finns ett antal stabiliserande strukturer, bland annat kraftiga ledband på 
båda sidorna, stötdämpande menisker, korsband i ledens mitt och patella, det vill 
säga knäskålen. Patellan är inte en del av något annat ben, utan en egen struk-
tur inbäddad i muskelfästen. Patellan styr knäleden genom att den bara kan röra 
sig rakt upp eller ner i sin fåra och hindrar på det sättet lårben och skenben att 
rotera sig i förhållande till varandra. Veterinären bedömer patellaluxation efter en 
skala. Vid 0 anses patella ligga normalt i knäskålen och kan inte manipuleras ur 
sin plats. Vid grad 1 kan patella vid manipulation tas ur sin normala placering, 
men lägger sig spontant i rätt läge igen. Vid grad 2 kan patella både spontant 
och vid manipulation lägga sig utanför och tillbaka i sin normala position. Vid 
grad 3 ligger patella permanent fel och kan inte, vare sig spontant eller vid mani-
pulation, återföras till sin normala plats. 
 
Det vanligaste tecknet på att en hund har patellaluxation är att den stund-
vis eller permanent haltar. Hunden kan halta utan att ha ont, men kan ibland 
även halta och samtidigt visa tecken på smärta. Vid kraftigare patellaluxation ser 
ägaren ibland hunden sträcka benet bakåt, som om benet ”fastnat” och det sker 
när patellan har låst sig utanför sitt normala läge. Patellaluxation beror på ett el-
ler flera deformiteter (felkonstruktioner) i bakbenet och symtomen börjar visa sig 
redan under uppväxten.  
 
Ett exempel på felkonstruktion som kan ge upphov till patellaluxation är 
om vinkeln mellan lårben och höftben är för stor eller för liten. Det leder till att fel 
delar av knäskålen slits under rörelser och det kan med tiden ge upphov till en 
planare ledskål och till sist kan patella lättare röra sig sidled ur sin normala plats.  

mailto:sekreterare@dpklubben.se
mailto:sekreterare@dpklubben.se
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Patellaluxation är vanligare hos tikar. 
Tikarna tenderar även till att drabbas av 
kraftigare luxationsgrad. En tänkbar förkla-
ring till det är att ett eller flera av de gene-
tiska anlag som påverkar uppkomst av pa-
tellaluxation är länkat till de gener som finns 
på könskromosomerna.  
 
Dessutom påverkar tikens hormoner 
uppkomsten av symtom på patellaluxation. 
Patellaluxation räknas som ärftlig. Ägaren 
kan påverka uppkomsten av symtom, bland 
annat beror symtomen på vilken kondition 
ägaren håller hunden i under tillväxtperi-
oden och vilken mängd och typ av motion 
hunden får. Det betyder att en del hundar 
kan bära på genvarianter som bidrar till ut-
vecklingen av patellaluxation, men tack 
vare god miljö visar hunden inga symtom.  
 
Om man jämför med höftledsdysplasi 
skulle framtida studier kunna ge svar på 
vilken energitäthet fodret bör ha, vilken 
motionsmängd som skulle vara den bästa 
under tillväxtfasen, fodrets kalcium/ fosfor-
balans samt hundens hull både under till-
växt och i vuxen ålder. Studien från 2014 
visar att hundar födda i mars hade större 
chans att anses som patellafria vid under-
sökningen jämfört med hundar födda i okto-
ber.  
 
En teori till det är att en hund som är 
född på senhösten med största sannolikhet 
motioneras mindre än en hund född på vå-
ren. Hundar som undersöks senare i livet 
har oftare patellaluxation än de som under-
söks redan vid 1 års ålder. Dessutom bör 
tikar helst inte genomgå officiell patellaun-
dersökning när de löper eller är skendräk-
tiga. 

 

 

 

När en förslitning uppstått är den svår att 
rätta till eftersom förslitningen i sig kan ha lett 
till att andra skelettdelar i benet fått felaktiga 
vinklar eller till och med böjts. Hundens för-
måga att röra sig minskar, risken för smärta 
ökar och sannolikheten för att problem som 
kan relateras till patellaluxation, till exempel 
artros, ökar. Det vanligaste är så kallad medi-
al patellaluxation och då kan patella röra sig 
inåt, det vill säga mot hundens mitt. Lateral 
patellaluxation är sällsynt och förekommer of-
tare hos stora raser. Vid lateral luxation trycks 
patella onaturligt utåt.  
 
Symtomen från en lateral patellaluxation 
debuterar vid cirka ett halvt års ålder och visar 
sig som hälta, stelhet och smärta. Patellalux-
ation behandlas främst genom operation om 
hunden verkar ha ont eller är halt. Operation-
en blir sällan helt bra, utan hunden utvecklar 
relativt ofta artros senare i livet. Hundar som 
inte haltar så kraftigt eller inte verkar ha ont 
kan behandlas symtomatiskt med medicin, 
massage och korrekt utfodring.  
 
Även hundar med kraftiga symtom blir ofta 
helt eller delvis bättre om hundens muskler 
stärks och byggs upp på ett korrekt sätt och 
om hunden hålls smal. I en studie som gjorts 
under 2014 framgick det att det inte bara är 
småhundsraser som drabbas av patellaluxat-
ion, utan problemen är kopplade till vissa ra-
ser och inte bara till storleken.  
 
Däremot visar småväxta hundar sällan 
symtom eller har problem av sin patellaluxat-
ion och det gör att sjukdomen inte alltid upp-
märksammas av ägaren. En stor tung ras 
uppvisar oftast symtom vilket leder till att äga-
ren kontaktar veterinär och därmed används 
den inte heller i avel.  
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Medlemsförmåner 2016 

Östersunds Hund Forum 

  

erbjuder Dvärgpinscherklubbens medlemmar 

5 % på alla hundtillbehör i webshopen 

och 10 % på alla hundkurser 

  

www.osdhundforum.se 

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. 
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Årets Hund 2016!  
Har du varit ute och tävlat med din dvärgpin-
scher under 2014? 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 2016 
kl 24.00. Mejladressen är arets-
hund@dpkubben.se  

Årets Medlem 2016!  
Vi hoppas kunna ge en extra liten skjuts till 
någon av våra medlemmar! Vet du någon 
som gjort det där lilla extra för rasen eller 
klubben under året? Nominerar någon med-
lem som du tycker att vi borde premiera. 
Hör av dig med förslag och motivering till 
klubben senast den 31 januari, så att vi till 
årsmötet kan presentera årets medlem! 
Skicka ett mejl till styrelsen@dpklubben.se 

Valberedningen Infor-
merar! 

Är DU den vi behöver? 
Klubben behöver flera medarbetare både till 
Styrelse poster & Kommittéer för 2017! 
DU skall ha ett brinnande intresse av Dvärg-
pinscher och inte vara rädd för att hugga in 
där det behövs. 
Vi behöver Dig för att kunna bedriva aktivite-
ter & föra klubben in i framtiden. 
Tveka inte att höra av dig till Valberedningen! 
Email: valberedningen@dpklubben.se  

DP Träff den 15 Oktober  Slottsskogen i 

Göteborg 

Kl. 11.00 

Vi Träffas vid  hundrastgårdarna  

Mvh 

Annette  & Anna 

DVÄRGPINSCHERKLUBBEN INFORMERAR 
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Dvärgpinscherklubbens KLUBB MÄSTERSKAP i Agility och 

Rallylydnad avhölls i Vänersborg den 17 och 18 september.  

På lördagen den 17 september vaknade jag och min man i strålande solsken på Väners-
borgs Brukshundsklubb som Dvärgpinscherklubben hyrt i dagarna 2.  
Det var det 6 startande hundar med 4 ägare som kutade runt på aglitybanan byggd av vår 
domare för dagen Nina Hellström och resultatlistan blev som följer: 
 
1. Christin Hansson / Little King's Mallou Made For You  KLUBBMÄSTARE 2016 
2. Emma Rydhammer / Exigor's Fast Kid 
3. Marei Magnusson / Jämtesjöns Kajsa Av Ängla 
4. Lisa Härdne / Andeless A Bit Of Antares 
5. Lisa Härdne / Andeless White Russin 
6. Emma Rydhammer / Queen Of Avalons Dream Jade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fr v: domare Nina, Emma, Marie, Christin och Lisa. 
 

 

Söndagen blev lika vackert väder och denna dag var 
det officiell rallylydnad och vi hade endast 2 dvärgpin-
scher av 45 startande i 4 olika klasser. Domare och 
ban ritare var Eva Svanstedt 
 
KLUBBMÄSTARE 2016 blev Jessica Linhem Olsson 
och det var endast hon som erhöll kvalificerande re-
sultat som våra statuter säger 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fr v. Prisutdelare Emma och Jessica 
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Skendräktighet 
I en vargflock är det oftast bara en tik som får valpar, 

men fler tikar i flocken måste kunna ställa upp och ge 

valparna di om valparnas mamma är ute och jagar.  

Text: Veterinär Ylva Trygger Foto: Privat och har inget med 

texten att göra. 
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Vid dräktighet och skendräktighet har tiken höga 

nivåer progesteron fram till valpningen. Studier 

har visat att hundens skendräktighet troligen be-

ror på hormonet prolaktin och inte på hormonet 

progesteron. Skendräktigheten inträder när de 

högsta progesteronnivåerna börjar sjunka och 

prolaktinnivåerna börjar stiga, det vill säga under 

tiden från 3-4 veckor efter löp och fram till valp-

ningen. Prolaktin är ett hormon som ökar i 

mängd under slutet av dräktigheten och som ska 

stimulera tiken att börja producera mjölk. Hun-

den visar nästan alltid samma kroppsliga sym-

tom oavsett om den är dräktig eller skendräktig. 

Det händer att även mycket duktiga uppfödare 

med många års erfarenhet missar och tror att 

tiken är dräktig, men att det i till slut visar sig att 

tiken bara varit skendräktig och gått tom. En del 

tikar kan under skendräktighet få minskad aptit, 

andra blir hungrigare, de flesta tikar går upp i 

vikt, får ett ökat bukomfång och ser svullna ut. 

Håglöshet och ovilja till arbete, oro och gnällighet 

framför allt nattetid kan också förekomma. 

Juvren kan även svullna upp och börja produ-

cera mjölk.   

Hundar och vargar har utvecklat ett speciellt 

hormonmönster efter löpet som gör detta möj-

ligt. När en tik blir dräktig ökar mängden proges-

teron. Progesteron är det dräktighetsbevarande 

hormonet och hormonet finns hos de flesta djur-

slag, även människa. Hos hunden stiger alltid 

halten progesteron efter ett löp, oavsett om tiken 

är dräktig eller inte. Hos katten är det helt an-

norlunda, de får bara en progesteronstegring 

när katten är dräktig eller har blivit parad. Katter 

kan uppfattas som väldigt besvärliga under löp, 

de skriker och jamar och vandrar ”sjungande” 

runt på nätterna hemma. Om kattägarna inte vill 

para katten och inte ge p-piller kan de kontakta 

veterinär eller själva försiktigt gå in med en tops 

i kattens vulva. Med topsens hjälp går det att 

stimulera en ägglossning. Katten tror att den är 

parad vilket leder till att progesteron börjar pro-

duceras och katten blir skendräktig.   

Om stimuleringen med topsen sker på rätt sätt 

är katten skendräktighet i cirka 35 dagar innan 

hon ännu en gång drar igång med rop på vackra 

friare.   
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Vid besvärliga skendräktigheter finns medicinsk 

behandling att tillgå och medicinen heter Gala-

stop (Cabergolin). Galastop kan till exempel 

behövas om tiken får mycket mjölk.  

En tik med mycket mjölk i sina juver kan i 

värsta fall få mjölkstockning. Mjölkstockningen 

gör att hon får feber och svullna hårda juver. 

Mjölkansamlingen kan leda till att hon kan få en 

mastit, det vill säga en juverinflammation, vilket 

oftast behöver behandlas med antibiotika. 

Galastop minskar bildandet av prolaktin och 

har relativt få biverkningar till skillnad från de 

preparat som tidigare användes vid besvärliga 

skendräktigheter.  

Tiken kan vid behandling med Galastop få en 

övergående slöhet, ovilja att äta och kräkning-

ar, men relativt få tikar drabbas av biverkning-

ar. Galastop är en flytande medicin och ges 

med maten i 4-6 dagar. Det kan ta ytterligare 3-

4 dagar efter avslutad behandling innan symto-

men helt försvunnit. Tiken måste undersökas 

före behandling med Galastop för att utesluta 

andra bakomliggande faktorer, till exempel en 

livmoderinflammation eller att tiken faktiskt är 

dräktig. Galastop kan orsaka abort om det ges 

till en dräktig tik.  

För det mesta används medicinen Alizin för att 

framkalla abort, men ibland behöver veterinä-

ren kombinera Alizin med Galastop för att 

stoppa eventuell mjölkproduktion. 

 

En del tiker slickar sig själva på juvret och kan 

på det viset stimulera mjölkproduktion. Efter 63-

67 dygn, det vill säga när det är dags för tiken 

att ”valpa”, förekommer det att tiken bäddar, 

boar och flämtar, trots att hon bara är skendräk-

tig. Andra vanliga symtom och beteenden vid 

skendräktighet är svullna juver, ibland produce-

ras mjölk i juvren och en del tikar kan få för sig 

att vissa leksaker eller mjukisdjur är deras val-

par och har dem i sin bädd, vill inte lämna bäd-

den och kan vakta dessa ”valpar” med sitt liv.  

De flesta tikar får bara några av dessa symtom 

och väldigt lindrigt, andra har det mer besvärligt. 

Den bästa behandlingen är att ägaren tar bort 

”valparna” och drar ner på tikens mat. Genom 

att minska matmängden, minskas mjölkprodukt-

ionen. Raska och långa promenader brukar 

också hjälpa. Ibland behövs en krage för att för-

hindra att tiken slickar på juvren. En arbetande 

hund, som tränas och tävlas, kan under sken-

dräktigheten bli ofokuserad och då är det viktigt 

att hundägaren sänker kraven men fortsätta 

träna. Muskulatur och ligament i kroppen mju-

kas upp under skendräktigheten och skaderis-

ken ökar.  

Det är inte ovanligt med korsbandsskador och 

sträckningar vid hård träning under skendräktig-

heten. Det gäller att vara försiktig! Dessutom bör 

djurägaren undvika att gå till veterinär för att un-

dersöka sin framtida avelstiks knästatus, det vill 

säga kontrollera patella-status, under skendräk-

tighet.  



LÖVBIFF JERKY 

 

Lövbiff, tunna fina redan. 

Lägg på plåt med bak-

plåtspapper under. Torka 

i ugn på 150 grader tills 

de känns riktigt torra. 

Skär i pyttesmå bitar och 

lägg i portionspåsar. För-

varas i kyl, eller fryses in 

för framtida användning 

hunden kan slicka av 

som belöning.  
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Sponsorer 2016 
 



 

 

RASMONTER! 
 

Det närmar sig med stormsteg vinterns två stora Hundutställningar. 
Stockholm Hundmässa Älvsjömässan i Stockholm 2-4 december 2016. 

& 
My Dog Svenska Mässan i Göteborg 4-8 januari 2017. 

( Den 2/12 & 4/1 bygger vi montrar) 
 

Dvärgpinscherklubben har nu under flera år deltagit tillsammans med SSPK  
och Rasklubbarna i våra populära Rasmontrar. 

Rasinformation är en viktig del av Klubbens arbete, därför vill vi gärna visa 
upp vår underbara Dvärgpinscher” så som den är och skall vara”, på mäs-

sorna 
Vi behöver Dig & din Dvärgpinschers hjälp med detta. 

Det är kul att vara på mässan och få prata Dvärgpinscher Du & Hunden är 
några timmar på mässan ni arbetar 2 personer åt gången. 

Bägge mässorna tillåter inga hundar under 9 månader! 
Hoppas att Du tycker detta kan vara roligt och vill ställa upp. 

 
För mera information & intresseanmälan skicka oss ett email med dina kon-

taktuppgifter skriv Rasmonter i ämnes raden. 
 

Stockholm Hundmässa Älvsjö! 
  Maj Flodin 

 maj.flodin@dpklubben.se 
My Dog Svenska Mässan Göteborg! 

 Anna Olsson 
 AnnaDpOlsson@outlook.com  

Annette Johanna 
annette.johanna@comhem.se 

 
 

Allt arbete i klubben sker ideellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du komma i 
kontakt med 
klubben 

styrelsen@dpklubben.se  

Besök oss på vår webbplats: 

www.dpklubben.se 

Ansvarig utgivare:  

Ordförande Annette Persson 

ordf@dpklubben.se 

Redaktör: Styrelsen 

Kontaktperson:  

pinnebladet@dpklubben.se  

 

Nästa nummer: 

1 December 

Manusstopp:  

15 November 
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