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SSPK
SSPK-nytt ges ut av SSPKs styrelse

Ansvarig utgivare: Bo Skalin

Redaktör: Suvi Andersson

Svenska Schnauzer Pinscherklubben är en specialklubb inom
Svenska kennelklubben och är huvudklubb för fem rasklubbar
med sammanlagt ca 2 200 medlemmar. Svenska Schnauzer
Pinscherklubbens styrelses uppdrag är att arbeta med samordnande
och övergripande frågor inom organisationen.

Nr: 1 2017

Kontaktperson: Annelie Finnebäck sspknytt@sspk.se

Affenpinscherklubben
Dvärgpinscherklubben
Dvärgschnauzerringen
Pinschersektionen
Schnauzerringen

Styrelse

Sammankallande i grupperna är:

Bo Skalin – ordförande ordf@sspk.se
Annelie Finnebäck – vice ordförande annelie@sspk.se
Annette Persson – sekreterare sekreterare@sspk.se
Eva Borg Broberg – adj. kassör kassor@sspk.se
Christina Ling Larsson – ledamot christina@sspk.se
Marie-Christine Lindgren – ledamot mariech@sspk.se
Carina Andersson Rapp – ledamot carina@sspk.se
Bodo Bäckmo – ledamot bodo@sspk.se
Maria Stelin – suppleant marias@sspk.se
Emelie Jakobsson – suppleant emelie@sspk.se
Maria Landergård – suppleant maria@sspk.se
Irja Åberg – suppleant irja@sspk.se

Avelsgruppen
Maria Stelin marias@sspk.se

Arbetsgrupper inom SSPK
Grupperna arbetar med övergripande frågor och
samordning inom vår organisation på uppdrag av
SSPKs styrelse.

Föreningsgruppen
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se
Mentalgruppen
Emelie Jakobsson emelie@sspk.se
PR-/info
Christina Ling Larsson christina@sspk.se
Notisbladet och SSPK-Nytt
Annelie Finnebäck annelie@sspk.se
Utställningsgruppen
Carina Andersson Rapp carina@sspk.se
Seniorhedersuppfödargruppen
Maria Landergård maria@sspk.se
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SSPK-nytt innehåller allt inför
jubileumshelgen 13-14 maj i Eskilstuna!
•
•
•
•

SSPKs utställning på lördagen (med ISPU-status)
SSPKs Jubileumsmiddag på lördagskvällen (anmälan via formulär senast 1/5)
Rasklubbarnas utställningar och rally/lydnads/agilitytävlingar på söndagen
Domarpresentationer

Några domarpresentationer
(fler kommer i kommande nummer av SSPK-nytt)

Eva Liljekvist Borg…
Många av er som varit aktiva inom SSPK länge, känner nog
mig som Eva Borg uppfödare av dvärgschnauzer p/s och svart
riesenschnauzer. Jag har varit exteriördomare sedan 1991 och bor i
södra Sverige.
Min grundutbildning tog ganska många år eftersom jag valde alla
schnauzer/pinscher raser att ingå som mina första raser. Till
exempel fick man åka långt för att hitta någon enstaka affenpinscher
och riesenschnauzer p/s på utställning.

Vi har också både importerat och exporterat hundar från/till många
länder, bland annat importerat flera viktiga avelshanar från England,
Tyskland, Ryssland och USA.
Största framgångar hade vår kennel 1989-90 med våra
dvärgschnauzer då vi två år i rad placerade oss i topp som årets
uppfödare. Året 1989 när SKK firade 100 års-jubileum lyckades vi
med att bli årets bästa uppfödargrupp alla raser. Jag vet därför också
vilket stort jobb ni gör som idag tävlar med era uppfödargrupper
under året.

Som så många av oss är jag uppväxt med hundar av olika raser.
En av mina första hundar i föräldrahemmet var en dvärgpinscher.
Som ung lärde jag känna Marianne Furst Danielsson, kennel Jidjis
där jag började hjälpa till. Marianne lärde mig också att trimma,
företrädelsevis schnauzer. Efter några år med bland annat schäfer,
riesenschnauzer, schnauzer och dvärgschnauzer startade vi vår
egen kennel med kennelprefix Gebories i början av 80-talet. Under
flera år har vi också drivit hundshop med hundtrim. Vi har i vår
kennel och uppfödning fört fram många utställningschampion och
tjänstehundar.

Har valt att vidareutbilda mig som exteriördomare och numera
dömer jag många raser i samtliga grupper. Jag valde för några år
sedan att sluta föda upp och har numera bara sällskap av familjens
hundar.

Wera & Rodi Hübentahl…

amerikansk hund som alle har preget Briard-avelen i Norden.

Det har alltid värt hunder rundt Rodi; et par Norske Buhunder
da han vokste opp, og etter at han traff sin kone (Wera – som da
hadde Whippet) i begynnelsen av 1960-årene, kom interessen for
utstillinger og klubbarbeide. Det ble bruk, lydnad, avl og oppdrett
först med Dobermann, med importer fra England og Tyskland.
Noe senere (ca. 1970) importerte de de förste Pinscherne til Norge
fra anerkjente oppdrettere i Tyskland, og da startet de også Norsk
Mellompinscher Klubb. Rodi var også med som en av Norges
representanter da ISPU ble stiftet i Tyskland.

Det har i löpet av disse 40 årene blitt sendt hunder med prefixet
Picador over det meste av kloden. Hele tiden har også Whippet
hört til i huset, men for det meste hanhunder. Nå finnes det ikke
lenger hund hos Hübenthal’s – dommer-virksomheten tar for mye
tid.
Også klubb- og komiteearbeid er et tilbakelagt stadium etter at de
flyttet fra Norge til Sverige i 2003.
Rodi ble autorisert som dommer i 1969; först for Dobermann og
Rottweiler, og senere samme år for alle vinthundene. Han utdannet
seg videre inntil han i 1992 ble ”all-rounder”.
Wera var ringsekretär i ca. 20 år för også hun ble dommer i 1984.
”Allrounder” ble hun autorisert som i 1998.

På slutten av 80-tallet fikk de kjøpt to Dvergpinschere av David
David (Kennel Me’Beit Hamayan) fra Israel. Hanhunden Hod’s
avkom satte spor etter seg i hele Skandinavia.
Også to Riesenschnauzer hanhunder fra Holland har det värt i huset.
Da forbudet mot halekupering kom bestemte de seg for å skifte
rase, og valget falt på Briard. To importer fra England ble de förste
av den rasen i Norge, og senere kom det til fler engelske og en

Ser fram emot att döma många fina hundar på SSPKs
jubileumsutställning!

Ca. 25 invitasjoner til utstillinger i året takker de ja til – en fantastisk
hobby som bringer dem jorden rundt. og det som måtte bli igjen av
tid; til venner og familie – som også inkluderer fire barnebarn.

SSPK-nytt är ett nyhetsblad för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens medlemmar.
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Anmälan och information till jublieumsmiddagen
Plats: Vilsta sporthotell, Eskilstuna.
Meny: Grillbuffé (2 sorters kött och 1 fisk med olika tillbehör). Önskar ni specialkost, vänligen meddela.
Utställningsansvarig: Carina Andersson Rapp, carina@sspk.se.
Pris: 250 kr/person exklusive dryck. Barn 7-12 år halva priset. Betala till Vilsta Sporthotell BG 5394-4948.
OBS! Meddela på inbetalning namn och antal personer. Detta är ett måste för att vi ska kunna veta vem som
anmält och betalt.
Anmälan: Anmäl enligt detta formulär senast 1 maj, anmälan är bindande:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPjEKIP1RLslZE1ifwViyg1CtPUxbSAZbEGhyGkaQap4icZg/viewform

SSPK-nytt är ett nyhetsblad för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens medlemmar.
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Domarlista lördagen 13 maj för SSPKs utställning (ISPU-status)
Frågor hänvisas till carina@sspk.se

Benny Blid Von Schedvin, DS p/s, S sv
Eva Liljeqvist Borg, DS s/s, S p/s
Nina Karlsdotter, DS sv, vit
Wera Hübentahl, DP
Rodi Hübentahl, AP, P
Bo Skalin, reservdomare

Sista anmälningsdag papper 4/4
Sista anmälningsdag internet 11/4
Information och sista anmälan till Jubileumsmiddagen är 1/5.

Domarlista söndagen 14 maj rasklubbarnas utställnings/tävlingsdag
Se respektive rasklubbs hemsida för ev reservdomare, anmälan och för tävlingar som lydnad, rallylydnad och agility.

Affenpinscherklubben http://affenpinscher.se/aktiviteter/utstallning/affenspecialen/inbjudan-affenspecialen-2017/
Affenpinscherspecialen – domare Nina Karlsdotter

Dvärgschnauzerringen http://www.dvargschnauzer.se/cupen-2017.html
Cupen - domare Rodi Hübentahl

Dvärgpinscherklubben http://dpklubben.se/klubbtavlingar/rasspecialen/index.html
Mälarpinschern med SDPV-17 - domare Bo Skalin

Pinschersektionen http://www.pinschersektionen.se/?page_id=2854
Mälarpinschern - domare Benny Blid von Schedvin

Schnauzerringen http://schnauzerringen.se/
Ronden - domare Wera Hübentahl

I nästa nummer av SSPK-nytt kommer fler domarpresentationer samt presentationer av vinnarna i tävlingen om årets hund!
SSPK-nytt är ett nyhetsblad för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens medlemmar.
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HUNDGOTT NORDEN
100% Svenskt Kött

Vi säljer Svensktillverkat hundgodis helt
utan tillsatser eller konserveringsmedel.
Allt vårt godis är gjort från Svenska
närproducerade nötboskap varav stora delar är
ekologiskt uppfödda från områdena kring Västra
Götaland. Godiset vi tillverkar av nöt är torkad
lunga & lever.
Vi har även kvalitetstillbehör för hunden såsom:
• Koppel & Halsband i svenskt Tärnsjöläder
• Tug E Nuff motiverande kampleksaker från det
lilla familjeföretaget utanför Exmouth i Devon,
England
• Vetbeds original från England
• Hundleksaker från Kong, Petsafe & Skinneeez
m.fl.
Och massa mer!

SSPK ARRANGERAR

MENTALTEST
4 juni 2017 arrangerar SSPK
MENTALTEST på Falkenbergs
BK. Anmälan sker via SBK tävling:
http://www.sbktavling.se/

www.hundgott.se

Pälsvårdsprodukter & trimredskap mm av proffskvalité

Senaste nytt hittas på
SSPKs hemsida

sspk.se

Välkommen in på vår hemsida
www.mandalay-trimbutik.com
Där hittar du varor från:
Greyhound
Artero
Show Salon Spa
Essentials
och
Onyx
bl a.
E-post: mandalay-trimbutik@live.se

SSPK-nytt är ett nyhetsblad för Svenska Schnauzer Pinscherklubbens medlemmar.
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