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Uvodnik

T

a številka Bistriških Tačk prinaša
novice o jesenskih aktivnosti društva. Ob tem boste našli tudi povzetek dela v celotnem letu.
Po običaju je bil konec počitnic čas
vpisa novih in starih tečajnikov v različne
programe šolanja. Osnovno in malo šolo
sta imeli na skrbi inštruktorici Anja Jug in
Minca Male. Kaj vse so skupaj počeli in
kako uspešni so bili pri svojem delu sta
opisali v prispevku o jesenskem šolanju.
Agility je v Evi Veler dobil močno okrepitev. Eva je ob tem, da je vodila tečaj Agilityja, tudi uspešno tekmovala. Zmage in
dobri rezultati so ji omogočili napredovanje v višji nivo tekmovanja. To je preboj na katerega smo dolgo čakali. Upam,
da bodo njeno znanje uspešno uporabili
sveži kinologi, ki so obiskovali njen tečaj.
Podrobno o tečaju agilityja in tekmah
vam iz prve roke pove Eva.
Nadaljevalno šolanje je pod svoje
okrilje prevzel vodja šolanja Branko Šuler.
Ob tem je skrbel še za tekmovalke. Oboje je zanj verjetno malo preveč in bo v
prihodnje potrebno najti bolj optimalno
rešitev oziroma poskrbeti za delitev dela.
Svoje delo so predvsem članice uspešno
nadgradile na tekmovanjih za pokal Vomar in državnem prvenstvu v klasiki. V
slabih dveh mesecih so se zvrstile tekme
v Plutonu, Ptuju in finale pri nas v Slovenski Bistrici. Povzetek najdete v prispevku
od Branka. Nekoliko manj uspešen je bil
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Marjan GUMZEJ

prehod Viduja S Henrikom na najvišji sledarski nivo, saj se psu pozna pomanjkanje izkušenj.
Finalna tekma za pokal Vomar je
bila tudi državno prvenstvo, kjer se je
podeljeval tudi naziv CACT. Tudi v letošnjem letu smo v zadovoljstvo vseh udeležencev uspešno izpeljali prireditev. Podrobneje v prispevku Alenke Šuker.
Predstavitev pasme tokrat pripada
pritlikavi šnavcerki Neli, ki si je z letošnjimi uspehi prislužila objavo za naslovnico. Podrobno o njej in pasmi v prispevku
Eve Veler.
Leto je tako spet hitro naokoli. Pred
nami so že novi izzivi. V petek 19. februarja ob 18. uri nas čaka občni zbor v nadaljevanji začnemo z vpisi v spomladanske tečaje,..
Skratka hitro po pse in na društvo v
tečaje ali zgolj na sprehod.

Agility v letu 2015

Eva VELER

Tudi to jesen je potekal začetni tečaj agility-ja. Na njem
so se tečajniki seznanili z osnovami tega športa, veliko
poudarka pa smo namenili tudi motivaciji psov.

P

ri psih želimo, da delajo hitro, natančno, predvsem pa, da se pri tem
zabavajo. Poleg praktičnega tečaja na poligonu, so tečajniki dobili nekaj
dodatnih napotkov tudi preko e-pošte v
obliki video vsebin, slik in pisnih razlag.
Jesenski začetni tečaj agility-ja so
redno obiskovali trije tečajniki; Vita Mikulič Vernik z mešanko Penny, Živa Gril
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z zlato prinašalko Luno in Luka Šoštar s
havansko bišonko Ajo. Vsi trije so zelo
pridno trenirali, redno obiskovali tečaj
in dodatne vaje izvajali tudi doma, zato
so lepo napredovali. Psi so se naučili pravilnega izvajanja ovir, vodniki pa osnov
vodenja. Upamo, da se bodo vsi trije odločili tudi za nadaljevalni tečaj in se nato
pridružili tekmovalcem, saj bi bilo škoda,
če pridobljenega znanja ne bi nadgradili.

Čeprav smo letos tekmovale le tri
članice, smo dosegle kar nekaj lepih rezultatov. Mojca Smode Kovačič in Teja
Pušaver sta se to sezono udeležili dveh
tekem. Aprila sta se Teja in Napoleon na
KD Ptuj v kategoriji A1 medium uvrstila
na deveto mesto, maja pa sta na domači
tekmi končala na osmem mestu. Mojca
in Belize sta v isti kategoriji na Ptuju dosegla peto mesto, na domačem terenu
pa sta tudi letos stala na stopničkah za
odlično drugo mesto. Midve z Neli sva
letos prvič tekmovali. Udeležili sva se desetih tekem, ene tudi v Zagrebu. Na dveh
tekmah se nama žal ni uspelo uvrstiti,
na ostalih pa sva dosegli eno osmo, dva

sedma, dva šesta in tri prva mesta.
Najbolj uspešna je bila tekma v Novem Mestu, kjer sva oba agility teka odtekli brez napake in s tem dosegli še zadnji
pogoj za prestop v višjo kategorijo ter še
zadnjič letos stali na najvišji stopnički v
svoji kategoriji; A1 small. Naslednjo sezono bova že tekmovali v A2.
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Šolanje psov jesen 2015

Minca MALE

Letošnje tečaje šolanja psov smo pričeli z vpisi 23.8.,
30.8. in 6.9. ter z uvodnim sestankom 8.9.2015. V tečaje
se je vpisalo 26 tečajnikov.

M

alo šolo je obiskovalo 18 tečajnikov, ki so se naučili ne le socializacije ampak tudi, ker so bili
pridni in vestni, vse osnovne ukaze, ki jih
potrebujejo za kasnejše nadaljevanje in
opravljanje izpita. Vodniki so se naučili
kakšen je primeren odnos do psa in kako
odreagirati v določeni situaciji, psi pa so
se naučili urbanemu okolju primernega
obnašanja. Ob slabem vremenu so bili
tečajniki deležni predavanj o pasjih boleznih, cepljenjih, zaščiti proti zajedavcem,
prehrani in hranjenju ter o govorici pas-
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jega telesa in o signalih, ki nam jih pes
daje.
V osnovno šolo je prišlo 9 tečajnikov, 5 začetnikov, ki so se tečaja udeležili
prvič in tisti, ki so spomladi hodili v vrtec
ob nedeljah ter štirje iz spomladanske
male šole. Začetniki so se učili pravilno
motivirati svoje pse, njihovi psi pa so se
učili novih ukazov. Nadaljevalci pa so se
pripravljali na izpite. S psi so se učili hitrejšega in bolj doslednega izvajanja
vaj in kako s treningom priti do najbolj

učinkovite rešitve za izvedbo vaje točno
za njihovega psa. V deževnem vremenu
smo imeli z obema skupinama debate o
problemih, ki jih srečujejo doma in možnih rešitvah ter o vprašanjih za teoretični del izpita B-Bh.
Tečajnikom smo zagotovili tudi
predavanje veterinarja z Veterinarske
bolnice Slovenska Bistrica, ki se je osredotočil na prvo pomoč psu, kako reagirati v primeru nesreče ali poškodbe ter
kaj lahko sami naredimo, da se temu čim
bolj izognemo.
Letošnji jesenski izpiti so potekali
28.11.2015 pod budnim očesom sodnika
Mirana Marša.
Izpita so se udeležili trije vodniki iz tečaja osnovne šole in naš vodja šolanja. En
pes in vodnik sta opravljala izpit A, trije
pa B-Bh. Zbudili smo se v mrzlo ampak s
soncem obsijano jutro. Zaradi manjšega
števila izpitnikov smo se zbrali ob devetih in izpitnikom ni bilo potrebno vstati
po temi, da bi sprehodili in ogreli pse, ter
se seveda psihično pripravili na izpit.
Popili smo kavo in čaj ter že pričeli z izpiti. Dva izpitnika sta pričela s teoretičnim delom izpita, ki sta ga oba odlično
opravila. Nato so sledile vaje poslušnosti
na poligonu, ki so jih vsi štirje pari bolj ali
manj brez problemov opravili. Nato smo
se odpravili še v mesto, kjer so izpitniki, ki
so opravljali izpit B-Bh opravili še zadnji
del izpita – urbano okolje. Vsi trije psi so
se zelo korektno obnašali in na koncu bili
vsi pohvaljeni s strani sodnika, ki je opa-

zil, da imajo odlično navezavo s svojim
psom in enkratno socializirane pse.
Med izvajanjem izpitov so na poligon začeli kapljati še ostali tečajniki, iz
kuhinje pa je že zadišalo. Ko so se izpitniki vrnili smo se še podružili, podebatirali
izpite ter se okrepčali s hrano in pijačo.
Nato so agilitaši pokazali še kaj so se oni
letos naučili in dali možnost še ostalim tečajnikom, da se preizkusijo na agility parkurju, smeha seveda ni manjkalo. Sledila
je krajša podelitev priznanj za uspešno
opravljene tečaje, saj je kar nekaj tečajnikov zaradi mrzlega vremena pobegnilo
domov.
Po prijetnem dnevu smo si obljubili, da se spomladi spet srečamo, da še
izpopolnimo znanje. Ampak seveda v toplejšem vremenu.
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Tekmovanje v klasiki

Branko ŠULER

V našem društvu smo bili tudi letošnjo sezono aktivni v
Pokalu Vomar in na Državnem prvenstvu šolanih psov,
tako v tekmovalnem kot tudi v organizacijskem pomenu.

L

etošnje leto so nas na tekmovanjih v klasiki zastopale same predstavnice nežnejšega spola, ki pa se
niso nič manj uspešno kosale z ostalimi.
Tako kot lansko leto, je tudi to za Pokal
Vomar štelo sedem tekem, od katerih je
bilo potrebno imeti najmanj tri uvrstitve
za končni rezultat, upošteval pa se je seštevek petih najboljših rezultatov. Šest
naših članic se je letos udeleževalo tekmovanj skozi celotno sezono. Janja Štern
je nastopala po programu ISP A s svojo
psičko Daisy. Po programu B BH, kjer je
bila konkurenca najštevilčnejša, smo
imeli tri naše predstavnice. To so bile
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Anja Jug z Ino, Minca Male s Hoytom in
Sonja Juhart z Luno. Tudi IPO program je
imel svoji zastopnici. Rutinirana tekmovalka in kinološka sodnica Nuša Sergo
se je s psom Jackom letos udejstvovala
v programu IPO VO. Kot tekmovalka po
IPO 3 pa se je letos v tej vlogi preizkusila
Alenka Šuler z Amigom.
Glede na to, da je v društvu prišlo
do nekaterih sprememb, ob začetku tekmovalne sezone nismo vedeli, kaj pričakovati. Nekaj uspešnih tekmovalcev se
je poslovilo, nekaj je bilo novih. Bivšega
vodjo šolanja, Marjana Gumzeja, pod ka-

terega taktirko je bila uspešna sezona, in
je prevzel mesto predsednika Društva, je
zamenjal Branko Šuler, kateri je bil že prej
njegova desna roka. Vendar smo lahko z
doseženimi rezultati te sezone zadovoljni. Naša članica Janja Štern, ki je letos
prvič nastopila, je v programu ISP A, dosegla eno tretje, eno četrto in dve drugi
mesti, kar je zadostovalo za končno peto
mesto. Na žalost nobena od udeleženk
programa B BH ni dosegla kvote skupnega rezultata treh tekem, kljub temu, da
so imele dobre posamezne rezultate.
Po programu IPO VO je bila Nuša
Sergo nepremagljiva. Udeležila se je treh
tekem in na vsaki stala na najvišji stopnički. Amigo Divjajaga, je zamenjal vodnika.
Pes, ki je bil pred dvema letoma prvak regije po IPO 3, je po enoletni odsotnosti
nastopil v regiji z novo vodnico Alenko
Šuler. V svoji prvi skupni tekmovalni sezoni sta nastopila na petih regijskih tekmah, skupni rezultat pa ju je popeljal na
tretjo stopničko. Prislužila pa sta si tudi

pokal za najboljše nastope v disciplini
sledenja.
Tudi ekipno so se naše tekmovalke dobro odrezale. Na dveh regijskih
tekmah, v Celju in na Ptuju so dosegle
največje število točk in tako premagale
ostale ekipe. Končni izkupiček pa je bil
tretje mesto, takoj za ekipama KD Ljubljana in KD Trbovlje. Tri tekmovalke so
sodelovale tudi na državnem prvenstvu,
CACT 2015. Minca in Sonja sta tekmovali
po programu B BH ter dosegli sedmo in
šestnajsto mesto, Alenka pa je po programu IPO3 končala na šestem mestu.
Tako smo sklenili to sezono, z mislimi pa smo že v prihodnji. Čaka nas še
veliko dela. Želeli bi, da bi se naša tekmovalna ekipa povečala se za kakšnega
člana ali članico. S kvalitetnimi in rednimi
treningi pa se bomo trudili, da bomo še
napredovali. Glede na prijetno in pozitivno vzdušje v skupini verjamemo, da nam
bo to tudi uspelo.
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Finale pokala Vomar in državno
prvenstvo

Alenka ŠULER

Kinološko društvo Slovenska Bistrica je v sodelovanju s
Komisijo za šolanje pri Kinološki zvezi Slovenije in regijo že drugo leto zapored organiziralo tekmo za državno
prvenstvo, CACT 2015 in hkrati tudi zaključno regijsko
tekmo Pokala Vomar.

P

riprave na dogodek so se pričele
že kar nekaj časa prej, saj je bilo
treba za nemoteno izvedbo veliko
postoriti. Člani in članice smo si razdelili
posamezne naloge, za koordinacijo pa je
skrbel naš predsednik.

se v »boj« za čim boljšo uvrstitev podali
tekmovalci po programih ISP A in BBH.
Kljub velikemu številu prijavljenih je
delo potekalo nemoteno. Pa tudi vreme
je bilo za ta letni čas čudovito, saj nas je
grelo toplo sonce.

Tekmovanje je potekalo 24. in 25.
oktobra. Prijavljenih je bilo štirideset
tekmovalcev na državno prvenstvo in
štiriinštirideset na regijsko tekmo, ki so
nastopali v šestih programih (ISP A, ISP
BBH, IPO VO, IPO1, IPO2 in PO3). Njihovo
delo so spremljali sodniki Viktor Smerdel,
Matjaž Dolenc, Rado Lukanc in Roman
Hoefferle. Delegat tekme je bil Miran
Marš. Markirali so Aljaž Janc, Janez Maze
in Branimir Miklobušec.
Tekmovalci so se zbrali v soboto zjutraj
na vadbišču KD Slovenska Bistrica, kjer
so se najprej okrepčali s čajem, kavo in
pecivom, ki so jih pripravile naše pridne
članice. Po uradni otvoritvi in žrebanju
štartnih številk se je pričelo pestro dogajanje na dveh prizoriščih. Na poligonu so

Ostali tekmovalci so se ta dan odpravili na sled. Terene za sled nam je
omogočila Perutnina Ptuj, ki nam ob izvedbi tekmovanj vedno prijazno priskoči
na pomoč. Tokratna podlaga je bila nji-
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va posejana s facelijo. Zaradi obilice rose
in visoke podlage so bili tekmovalci ob
koncu dodobra premočeni, kar pa ni pokvarilo pozitivnega vzdušja med njimi.
Vse skupaj je potekalo tekoče in brez zapletov. Polagalci iz KD Ptuj so prav tako
odlično opravili svoje delo.
Ob koncu prvega dne so vaje poslušnosti opravljali tudi tekmovalci po
programu IPO VO. Zaključno dejanje
tega dne je bila razglasitev rezultatov po
programu ISP A in BBH in podelitev pokalov najboljšim.
Drugi tekmovalni dan se je odvijal
izključno na poligonu, kjer so tekmovalce
po višjih programih čakale še vaje poslušnosti in obrambe. Tako kot prejšnji, je bil
tudi ta dan idealen za izvedbo tekmovanja. Toplo jesensko sonce je še dodatno
pripomoglo k prijetnemu razpoloženju
tako tekmovalcev in njihovih štirinožcev,
kot tudi gledalcev, ki so športno spodbujali nastopajoče. Zbralo se je lepo število
obiskovalcev. Med njimi so bili tako poznavalci tega športa, kot tudi naključni
mimoidoči, ki so prav tako z zanimanjem
spremljali dogajanje.
Tudi ta dan smo sklenili z razglasitvijo
doseženih rezultatov in podelitvijo zasluženih pokalov.

so se odvijale skozi celotno sezono.
Tudi štiri tekmovalke domačega društva
so uspešno nastopile na zaključni tekmi.
Po programu B BH so se predstavile Anja
Jug, Sonja Juhart in Minca Male, po programu IPO 3 pa Alenka Šuler.
Po uradnem zaključku prireditve
je sledilo še druženje vseh prisotnih. Ob
prijetnem kramljanju, izmenjavi mnenj,
načrtih za vnaprej, se je popoldan prevesil v večer. Prijateljsko smo se poslovili in
si obljubili podporo tudi v prihodnje. V
upanju, da je prireditev vsebovala sporočilo sodelovanja, medsebojne pomoči in
spoštovanja dela drugih, smo potegnili
črto pod dvodnevno dogajanje.

Kot že rečeno je tekma štela tudi za
finale regije, kjer smo dobili končne uvrstitve. Za to je bilo potrebno sodelovati
najmanj na treh tekmah Pokala Vomar, ki
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Pritlikavi šnavcer

Eva VELER

Gosta brada in dolge obrvi so prepoznavni znak
šnavcerjev, po katerem so tudi dobili svoje ime, saj
»Schnauze« v nemščini pomeni gobec.

P

ritlikavi šnavcer izhaja iz Nemčije,
njihovi predniki pa so resasti pinči. Gre za podganarje, pse, ki so jih
uporabljali za iztrebljanje podgan in drugih glodavcev. Zaradi te vloge, so jim prirezovali uhlje in rep, glavo in oči pa imajo zavarovano z gosto brado in obrvmi.
Pritlikavi šnavcerji so bili zaradi izjemno
dobrega sluha tudi čuvaji, ki so z laježem
opozorili na tujce.
Čeprav bi na prvi pogled pasmo
marsikdo uvrstil med terierje, so po FCI
(Fédération Cynologique Internationale) uvrščeni v skupino skupaj s pinči. So
majhni psi, ki naj bi po standardih dosegali višino 30 do 35 cm in maso 4 do 8 kg.
Za pritlikave šnavcerje pogosto rečemo,
da so veliki psi v majhnem telesu, saj se
precej razlikujejo od večine ostalih pritlikavih pasem, niso plašni in niso razdražljivi.
Po izgledu so pomanjšana verzija
svojih večjih bratov, srednjih in velikih
šnavcerjev, ohranili pa so tudi večino
karakternih lastnosti. Telo je močno, bolj
čokato kot vitko, a vendar elegantno. Rep
in ušesa se v ZDA večinoma še zmeraj
obrezujejo, medtem ko se to v Evropi
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opušča. Pritlikavi šnavcerji imajo dvojno
dlako, krovna je močna in žimasta, podlanka pa mehka in gosta. Urejen šnavcer
ne pušča dlake in je zato primeren tudi
za alergike. FCI priznava 4 barve: črno,
belo, poper sol in črno srebrno, pri tem
pa je vsaka barva prepoznana kot samostojna pasma. Na trebuhu, tacah in
gobcu je dlaka daljša, po ostalih delih pa
jo s trimanjem in striženjem vzdržujemo
kratko.
Za pritlikave šnavcerje velja, da
so izjemno samozavestni in pogumni
psi. Ognjevitost, glasnost, neustrašnost
in nezahtevnost, trdno zdravje in velika
vzdržljivost so bile prirojene lastnosti
podganarjev. Imajo stabilen karakter in
so zelo tolerantni do otrok. So inteligentni in hitro učljivi. Ena izmed dobrih lastnosti te pasme je njihova prilagodljivost.
Čeprav so v osnovi zelo igrivi in aktivni, je
od lastnika odvisno v kakšnega psa bodo
odrasli. Če je ta bolj aktiven, bo tudi pes
vedno pripravljen na akcijo, če pa je lastnik bolj lene narave, bo šnavcer umirjeno
preležal popoldneve ob njem na kavču.
Po naravi so precej glasni psi, vendar se
da to s primerno vzgojo skoraj izključiti.
Ker so hitri in spretni, so zelo primerni

za agility, dobro pa se izkažejo tudi v
poslušnosti in drugih pasjih športih, saj
zelo radi sodelujejo z lastnikom. Ker znajo biti tudi precej trmasti in samosvoji, je
bistveno, da jih šolamo z veliko pozitivne
motivacije, nežno, a vztrajno.
Pritlikavi šnavcerji so relativno zdrava pasma, povprečna življenjska doba je
15 let. Eden izmed večjih problemov je
debelost in z njo povezane bolezni, saj
so majhni in zelo ješči psi. Pojavljajo se
tudi težave z ledvičnimi kamni, vnetja

oči in ušes. Slednja so namreč pogosto
gosto poraščena, zato je potrebno redno
čiščenje in puljenje ušesnih dlak.
Ob pravilni socializaciji, lahko živijo
skupaj z drugimi domačimi živalmi, moramo pa se zavedati, da imajo še zmeraj
močan nagon za lov manjših živali, zato
je sploh pri glodavcih potrebna dodatna
previdnost. Z mačkami, ki so del družine,
se lahko dobro razumejo, vseeno pa se
radi za zabavo občasno zapodijo za njimi.
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Pritlikavi šnavcer je torej zelo prilagodljiva pasma, pes, ki najraje sodeluje s svojim lastnikom, pa naj bo to v
športu ali poležavanju na kavču. Nega ni
preveč zahtevna, vseeno pa je potrebno občasno krtačenje in krajšanje dlake
3-4 krat letno. So odlični družinski psi in
zelo primerni za trening v raznih pasjih
športih.
Psička z naslovnice – Angelina Humulus Gens – Neli
Neli je tri leta stara pritlikava
šnavcerka, črno srebrne barve. Najraje bi
mi ves čas sledila in sodelovala pri vseh
mojih aktivnostih. Uživa v igri, sprehodih,
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obožuje agility in učenje novih trikcev.
Kadar nimam časa lahko brez problema
umirjeno prespi cel dan. Zaradi tega me
je lahko že večkrat tudi spremljala na
predavanjih na fakulteti, ki jih je v celoti
prespala na mojem krilu. Živi v stanovanju z dvema mačkama s katerima se
odlično razume, skupaj se igrajo in spijo, občasno pa jima vseeno pokaže kdo
je glavni, ko se za zabavo zapodi za njima. Kot je za pasmo značilno, bi pojedla vse, kar najde, v nasprotju z značilno
neustrašnostjo, pa je Neli precej boječa
in nežna.

TEČAJI
POMLAD 2016

KDAJ? Vpisi: 14.2., 21.2. in 28.2.2016 od 10:00 do 11:00
Uvodni sestanek: 1.3.2016 ob 18:00
KJE? Prostori društva na Kuglu

Informacije: 040 326 938
www.kinolosko-drustvo.com

