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OM SSPK
Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK) 
bildades 1947 och är en specialklubb i 
Svenska Kennelklubben (SKK). SSPK har ca 
1 900 medlemmar. 
I SSPKs regi anordnas, både av oss och 
rasklubbarna, kurser, medlems- och uppfö-
darträffar, korningar, mentalbeskrivningar, 
föreläsningar och utställningar runt om i  
landet.

Vi tar tacksamt emot förslag på andra 
aktiviteter, vi vill ju bedriva verksamhet som 
våra medlemmar vill ha! 
 
Medlemskap ansöker du om via någon av 
våra rasklubbar. I rasklubbens medlemskap 
ingår också ett medlemskap i SSPK. Du kan 
välja att bli medlem i en eller i flera av våra 
rasklubbar: 
- Affenpinscherklubben
- Dvärgpinscherklubben
- Dvärgschnauzerringen
- Pinschersektionen
- Schnauzerringen 

Redaktionen för Notisbladet består av 
Christina Ling-Larsson,  Mia Hansson och 
Cecilia Carlbom Widén

Layout: Cecilia Carlbom Widén

Vill du bidra till tidningen med material? 
Maila notisbladet@sspk.se
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Ordföranden har ordet 
2020 var ett annorlunda år på grund av 
Covid-19 med ett flertal inställda aktiviteter. 
Desto trevligare blir det att SSPK kunnat ge 
er den här digitala tidningen för våra raser.  
Nu är det ett nytt år och vi får räkna med 
att de första månaderna inte heller kommer 
vara sig likt, exempelvis kommer vi inte 
ha något fullmäktigemöte 2021. Vad gäller 
utställningar i år är jag tveksam när vi kan 
börja anordna dem. Min gissning är att det 
kanske kan ske först i höst när 60 procent 
av Sveriges befolkning är vaccinerade för 
Covid-19.
Det positiva är att vi blivit duktiga på att 
ha digitala möten och utbildningar och fler 
blir det, våra klubbar är duktiga på att göra 
aktiviteter på nätet! Mycket bra jobbat! 

SSPK planerar flertalet webbinarier i år, 
bland annat inom området mentalitet och 
avel. Något mer som är annorlunda är den 
extremt höga efterfrågan på våra SSPK-ra-
ser. Det känns tryggt att vi har många duk-
tiga uppfödare som ansvarsfullt fortsätter 
att förvalta våra raser. 

Jag är lite orolig på grund av debatten om 
brakycefala raser och de hälsoproblem 
som några av dessa raser drabbas av. Vår 
ras Affenpinscher räknas in i gruppen av 
raser som är en brakycefal ras men jag vill 
tydligt framhålla att rasen är frisk och sund. 
Affenpinscherklubben har aktivt jobbat med 
RAS (rasspecifika strategier) under många 
år och hälsoproblemen som framkommer i 
debatten finns inte rasen. 

SSPK kommer bevaka frågan och arbeta 
aktivt för att öka informationen om rasens 
hälsa för att ge nyanser i debatten. Vi arbe-
tar även med HD frågan som Schnauzerrin-
gen har gjort ett bra jobb med.

Glöm inte att bidra med material till nästa 
digitala tidning. Tack till redaktionen som 
har gjort ett bra jobb med tidningen och jag 
ser fram emot nästa nummer!

- Bo Skalin
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Svenska Kennelklubben har givit en generell 
dispens för att skjuta på årsmöten och 
fullmäktigen inom SKKs organisation. 
SSPK har valt att inte genomföra något 
fullmäktige 2021. Vi kommer att dela ut 
utmärkelser men inte på det vanliga viset. 
Vi ser fram emot att kunna presentera de 
som får utmärkelser i ett framtida nummer 
av tidningen. 

Några av våra rasklubbar har valt att 
genomföra sina årsmöten digitalt. Vi får 
alla vara ödmjuka inför en ny teknik för att 
kunna mötas på ett nytt sätt. En del är helt 
nya på det här med digitala möten. 

Vad beslutas på ett årsmöte och vem får 
rösta? 
Svaren på dessa frågor finns i rasklubbens 
stadgar. Förutom stadgarna som är klub-
bens regelverk finns det också något som 
kallas för praxis.

Vad händer när det inte blir ett årsmöte 
eller fullmäktige 2021? 
Alla val som skulle genomförts 2021 skjuts 
fram till 2022. Kravet för att inte genomföra 
ett årsmöte är att revisorerna lämnar en ren 
revisionsberättelse. Till sin granskning be-
höver revisorerna styrelsens verksamhets-
berättelse, protokoll och de ekonomiska 
handlingarna (bokföringsmaterial, balans- 
och resultaträkning). 

Jag och Maj Flodin som ingår i SSPKs före-
ningsgrupp svarar gärna på funderingar 
som dyker upp i årsmötestider. Vi svarar 
även på föreningstekniska frågor under hela 
året. Välkomna med era frågor, vi tycker 
båda att det här är jätteroligt!

SSPKs handbok
Handboken kommer inom kort att uppda-
teras med arbetsordning för SSPKs mental-
grupp och arbete pågår med arbetsordning 
för avelsgruppen. Handboken hittar du på 
SSPK’s hemida.

Zoom, ett nytt sätt att mötas på
I SSPKs styrelse har vi genomfört två 
styrelsemöten via Zoom och det har 
fungerat över förväntan. För att göra ett 
möte digitalt bra ställer det extra krav på 
mötesordning och att förberedelser. Det är 
inte helt lätt alla gånger att bläddra bland 

dokument och hålla fokus på den digitala 
mötestekniken. 
SSPK köpte in en licens för Zoom och vår 
tanke är att bygga ut med fler värdskap så 
våra arbetsgrupper ska kunna ha möten på 
smidigt sätt. Vi har trots inställda aktiviteter 
på grund av pandemin en del verksamhet 
som kan bedrivas på andra sätt. Tanken 
med SSPKs Zoom är rasklubbarna ska kun-
na nyttja vår licens. Vi ska se vad det kan 
kosta att utöka med olika värdar.

Värdegrundsarbete
I början av 2020 fattade SSPK beslut om en 
värdegrund och en handlingsplan med olika 
aktiviteter. Vi hade planerat in workshops 
för att tillsammans med rasklubbarna jobba 
igenom olika frågor. Vi sköt fram aktivite-
terna i förhoppning att kunna träffas fysiskt 
men pandemin verkar hålla i sig. Istället blir 
det workshops via Zoom under 2021.

Kunskap är inte tungt att bära
Det finns mycket man inte kan göra på 
grund av pandemin men det finns också 
en hel del man kan göra, till exempel att gå 
SKKs distanskurser. 
SSPK beslutade inför 2020 att styrelsemed-



lemmarna i SSPKs styrelse skulle få gå 
kurser i olika ämnen. De distanskurser 
som varit aktuella under året har varit 
Föreningsarbete (2) och Hundens beteen-
de (1). När pandemin är över kommer 
en av våra styrelsemedlemmar och en i 
SSPKs utställningsgrupp gå CUA-utbild-
ning. Under 2021 kommer ytterligare en 
i styrelsen gå SKKs distanskurs Före-
ningsarbete.

SSPK är av den uppfattningen att det 
är viktigt med en bred kunskap hos 
styrelsen. Det räcker inte med att de 
som arbetar i en specifik arbetsgru-
pp har kunskapen. Även om alla inte 
kommer arbeta till exempel praktiskt 
med utställning är det viktigt att en 
styrelse som fattar beslut har kunskap 
om verksamheten. Styrelsen fattar även 
beslut i avel- och mentalitetsfrågor vilket 
påverkar förvaltningen av SSPKs raser. 

Webbinarium
SSPK har beslutat om flertalet webbina-
rium under 2021. Se mer information på 
nästkommande sida. 

WEBINAR!

 
11 mars kl 19.00 så kommer det vara ett webinar om BPH.
Anne-Chaterine “Ankan” Edoff kommer att hålla i detta webinar där hon kom-
mer ta upp den del som avser klubbarbete, uppfödarinsikt om 200 analysen och 
hur man läser av protokoll och spindeldiagram.
Ankan är auktoriserad exteriördomare, BPH-beskrivare, utbildad som lärare- 
mentaltestdomare-,beskrivare i Svenska Brukshundsklubben för att nämna en 
del av hennes kunskaper. 
 
22 april 19:00 håller Göran Åkesson ett webinar om avel - ”I huvudet på en upp-
födare”. Göran Åkesson är innehavare av Hamiltonplaketten för sin uppfödning 
av dvärgpinscher och föder numer också upp dvärgschnauzer.

15 Juli, Anna Lindelöf, näringslära. Till vardags arbetar Anna foderexpert på 
Vom og Hundemat. Anmälan är inte öppen än.

16 september Bo Edoff, näringslära. Mer info kommer. Anmälan är inte öppen 
än. 

Mer info om anmälan kommer ni att finna på SSPK:s FB sida



Kontaktade du kliniken innan ingreppet för 
att få en kostnad? 

“Jag kontaktade kliniken för att få veta 
vad fakturan skulle bli. ( Jag fick inte ens 
ett cirkapris när jag var inne med tiken på 
kliniken).  Men fick till svar när jag ringde 
att räkningen inte varit inne för fakturakoll 
så var kvinnan otroligt svävande om sum-
man, därför fick jag inte veta vad summan 
blev förrän jag fick den i postlådan och då 
hade mitt försäkringsbolag, (Svedea), redan 
gjort direktregleringen, då kan man inte i 
efterhand kontakta kliniken och diskutera 
pris. (Bara att betala.)”

Hur och varför kontaktades TV?

“Mitt försäkringsbolag, med sin chef, 
Odd Einar Bruen, reagerade på den höga 
summan och tillsammans med honom så 
bestämdes det att vi skulle ställa upp för 
intervju med TV4 angående dessa skenande 
priser på veterinärvård som drabbar oss 
djurägare flera gånger då även försäkrings-
bolagen är tvingade att höja sina premier 
naturligtvis, och att även kliniken skulle bli 
intervjuad.”

Var det ett planerat snitt ? Och hur ser du 
på det här med naturlig valpning/kejsars-
nitt? 

“Nej, jag avlar inte på tikar som inte kan 
valpa naturligt! Tiken som fick akutsnittas 
har haft en kull innan och valpade natur-
ligt! Denna gång blev det inte så och tiken 
kommer inte ha flera kullar!”

Hur har du blivit bemött av kliniken?

“ Kliniken skickar ett SMS till mig och talar 
om att jag inte är välkommen till dom efter-
som jag delat min faktura på sociala medier 
och kör ett “drev” mot deras klinik.

Kliniken skriver efter TV4s inslag själv 
inlägg på bägge sina klinikers sida och 
lägger ut hela journalen i text, (dock utan 
mitt namn, men alla som skriver inlägg vet 
att det handlar om mig och min tik). Deras 
inlägg har delats över 2200 ggr och det är 
över 1300 kommentarer där jag fått utstå så 
mycket hat!”

Vilken slutsats har du kommit fram till i allt 
detta?

Kontentan av allt detta... Jag har aldrig 
klagat över den veterinärvård jag fick, på 
veterinären eller djursjukvårdarna. Jag 
trodde att vi kunde skapa en opinion om de 
skenande veterinärkostnaderna men ack så 
fel jag hade...

Susie Lexelius hund Tilly förlöstes akut med kejsarsnitt. Kostnad: 50 000 kronor. 
Hon frågade om kostnaderna hos kliniken men ifrågasatte aldrig vården. 

Djurvård och humanvård 

Text: Annelie Finnebäck, vice ordförande

Djur väcker känslor och så även fallet som 
Susie Lexelius berättar om här i tidningen. I 
debatten ska man hålla en sak i åtanke, det 
är kostnaden som ifrågasätts, inte vården.
En del vill dra jämförelser mellan human-
vårdens faktiska kostnader och djurvårdens 
kostnader. Skälet som anförs är att det är 
relevant i debatten att visa på att human-
vården kostar x antal kronor och då är inte 
det inte konstigt att summan för en hunds 
veterinärvård hamnar på samma nivå. 

Det låter som ett klokt resonemang men det 
finns stora skillnader mellan offentlig vård 
och privat djurvård. Det första antagan-
det som görs i en sådan jämförelse är att 
offentlig vård är kostnadseffektiv. På icke 
ekonomspråk kan det förklaras med att det 
inte finns några onödiga kostnader. 

Sjukvården i Sverige är skattefinansierad 
och har dessutom i sort sett monopol på 
sin verksamhet. Sjukvårdens ”prislapp” på 
olika vårdingrepp har inte prövats mot den 
privata marknaden i och med den privata 
sektorn inte utför dessa ingrepp. Den stora 
skillnaden mellan statlig sektor och privat 
sektor är att priset i den sistnämnda sektorn 
styrs av utbud och efterfrågan. 

Är ett företag dyrt så handlar man av den 
som är billigare och det dyrare företaget 
kommer för att överleva på marknaden att 
sänka sina priser. Inom den privata sektorn 
återfinns djursjukvården med undantag 
för distriktsveterinärerna. Det finns en 
parameter som stör prissättningen inom 
djurvården, djurförsäkringarna. Det här 
sätter prissättningen helt ur spel. 

Jag har mina hundar försäkrade precis 
som de flesta har. När hundarna råkar ut 
för något som täcks av försäkringen är det 
självrisken jag betalar, resten betalas av mitt 
försäkringsbolag. Det gör att jag som kund 
inte är lika priskänslig och mer sällan rea-
gerar över slutnotan. Hur många tänker på 
att ifrågasätta en faktura som någon annan 
betalar?

Jag har läst kommentarer på olika sidor på 
Facebook om aktuellt fall och där debatten 
har gått hett till. Det är många som skriver 
att de är tacksamma över att veterinären 
fanns tillgänglig på obekväm arbetstid och 
att de gladligen betalar vad det kostar. Men 
den springande punkten är att få betalar 
vad det kostar, det är försäkringsbolagen 
som betalar. Försäkringsbolagen, precis som 
de stora klinikerna, drivs av vinstinintresse.

Det gör att försäkringsbolagen för att de 
ska kunna hålla fast vid sin vinstmarginal 
behöver höja djurägarnas premier. Det blir 
en ond cirkel och vart ska det sluta?

Konkurrensverket har i en rapport klarlagt 
att veterinärpriserna skenar. Djurvården 
säger att vi djurägare vill vårda våra djur 
till varje pris, försäkringsbolagen säger att 
vi måste höja premierna för att vi djurvår-
den är dyr. Vem kommer först, hönan eller 
ägget? Jag hoppas att försäkringsbolagen 
systematiskt börjar granska fakturor från 
klinikerna och faktiskt ifrågasätter rimli-
gheten. 

Att vi ifrågasätter djurvårdens priser gör oss 
inte till sämre hundägare. Jag hoppas att vår 
huvudorganisation Svenska Kennelklubben 
kan vara vår talesperson i dessa frågor och 
att vi tillsammans kan arbeta aktivt med att 
skapa debatt. 

Debatten behövs för hundens framtid! 

Veterinärkostnaderna stiger i skyn



Helt ärligt, är det inte rätt billigt att köpa en hundvalp? Ibland säger folk till mig: Sara ska 
inte du föda upp hundar? Tusen bilder fladdrar förbi på näthinnan innan jag ler och säger 
nja, det är nog inget för mig. Jag tycker att det är helt fantastiskt att våra uppfödare går ige-
nom hela proceduren för att vi andra lyckliga ska få köpa 20 kilo lycka med skägg. Genom 
vänner och min hanhund har jag har fått lite inblick i avelsarbetet och jag kan inte känna 
annat än beundran för våra uppfödare. Jag har förstått att vår avelsbas är rätt liten och 
att vi nog skulle behöva få fler skägg och skäggägare för att rasen ska ”säkras”. Det är min 
tolkning av läget iallafall. Så nu borde jag nog börja räkna upp alla skäl till varför vi borde 
kasta oss över möjligheten att göra en insats för rasen. 

När jag får frågan om jag inte ska föda upp hundar tänker jag på väntan på valpning, oro 
för komplikationer, risken man utsätter sin älskling för och sedan en fantastisk sörja av 
kiss, bajs, valpar och hundmat blandat med luddmattor och kanske tidningspapper. I denna 
härlighet förväntas ofta valpägarna även jobba på sitt civila jobb eller ta semester för att 
serva mamma och valpar. Vilken semester va? Andra åker till Thailand, våra uppfödare 
torkar bajs och serverar hungriga valpar. Därtill har de med oss valpköpare att göra, mejlar 
bilder och besvarar tusen frågor. Ibland kommer det valpköpare på besök, någon har 
faktiskt tappat en valp i golvet och andra sätter sig bara i en bajshög, det varierar lite. Mot 
slutet av de åtta veckorna kommer perioden med valphuggtänder som skulle göra termiter 
avundsjuka. Tänderna tuggar sig rytmiskt igenom soffor och stolsben. När valparna börjar 
närma sig åtta veckor står uppfödaren nästan vid brevlådan och väntar på att valpköpar-
na ska komma och hämta sina små krokodiler. Så, nja, valpar är rätt billiga i mina ögon. 
Arbetet för uppfödaren är dessvärre inte slut här. Supportavdelningen är  nämligen öppen 
ungefär 24/7 i resten av valparnas liv. 
Så varför gör de det? Vad driver dem? Jag anar en kärlek till rasen, drivet att få vara med 
och utveckla, förbättra och en vilja att fler ska få ta del av rasen. Glädjen i det gemensam-
ma intresset och att få vara en del i något större kanske. Enda chansen att rasen fortlever 
och utvecklas är att vi får fler uppfödare och de nya uppfödarna behöver de gamlas stöd, 
erfarenhet och kunskap. 

Flera av de ”gamla rävarna” har på ett underbart sätt erbjudit sig att vara mentor och bo-
llplank om jag skulle våga satsa. En sån underbar inställning, fjärran all konkurrens. Tack! 
För hur skulle man våga om man inte har stöd och råd. Tänk att få tanka in erfarenheter 
och kunskaper från ett helt liv som uppfödare i rasen. Det är en skatt och det är generöst av 
dem att erbjuda det. Om vi ska lyckas är det genom att som Isaac Newton sa: (by) standing 
on the shoulders of Giants. Eller som en av våra uppfödare sa en gång: Det är när våra 
avkommor slår oss i ringen, det är då vi vet att vi har lyckats. Om jag, mot förmodan, skulle 
lockas över i huggtands- och valpsörjevillervallan så skulle jag säkra upp det goda stöd som 
finns där ute. Jag skulle rådfråga om linjer, avelsvärdet på min hund, hur man gör, vad det 
kostar och tusen andra frågor jag inte ens vet att jag borde ställa. Och jo, priset på valpar är 
nog ofta ganska lågt. Om vi inte värderar vårt arbete, vår avel och vår ras, varför ska någon 
annan göra det? 

Text: Sara Berg

STANDING ON THE Shoulders
OF GIANTS


