
Exigor's kennel, Annette Persson 

INTERVJU  FRÅGOR TILL HEDERSUPPFÖDARE I NOTISBLADET  

1) Vad kännetecknar en skicklig uppfödare enligt din uppfattning? 

Att kunna se nackdelarna på sin egen hund. Att titta, lyssna och 

minnas och sedan göra sin egen uppfödning. 

2) Vad är viktigast för dig i din uppfödning?  

Mentalitet, det är ett måste att jag får fram trevliga och stabila 

dvärgpinschers som också ser ut som de ska enligt 

rasstandarden. De ska naturligtvis också gå att jobba med. 

3) Vad anser du har förändrats överlag under din tid som 

uppfödare?   

Dvärgpinschern har överlag blivit en trevligare hund och man 

ser dem mycket mer på de arbetande banorna. 

4) Vad skulle du vilja förändra i din egen uppfödning? 

Få mer kompakta hundar och bättre fronter som hela rasen 

behöver. 

5) Vad skulle du vilja förändra i samarbetet med andra uppfödare? 

Jag samarbetar inte med andra uppfödare och har aldrig gjort 

det. 

6) Vilka råd skulle du vilja ge en ny uppfödare? 

Gör en bild i ditt huvud hur du vill att DIN dvärginscher ska se ut 

och försök avla fram den. 

7) Vilka 5 exteriöra egenskaper rankar du högst? 

Vackra huvuden, rörelser, ryggar, bröstkorg och fronter. 

8) Vilka 5 mentala egenskaper rankar du högst? 

Hantering, kontakt, stabilitet, "glömma bort otrevligheter", 

lekfullhet. 

9) Hur hanterar du problem, tex sjukdomar när de förr eller senare 

dyker upp?  



Försöker ta reda på snabbt från experter hur jag ska göra och 

vart det kommer ifrån, tar dessa linjer ur avel om expertisen 

tycker så. 

10) Vilka 3 tikar respektive 3 hanar inom varje ras/färg du fött 

upp minns du bäst och är hundar som du särskilt skulle vilja 

framhålla från din uppfödning? Varför vill du framhålla just 

dem? 

INTUCh SEUCh NOUCh DKUCh NORDUCh SKBV Exigor's 

Eleganta Exigora, hon var ingen bra hund mentalt som jag 

tror berodde på hormoner då hon startade väldigt sent med 

sitt löp (14 månader) och jag tänkte aldrig avla på henne men 

så provade jag när hon var 4 år och fick då SEUCh DKUCh 

Exigor's Greta-Garbo som var mamma och mormor till många 

framgångsrika titelbärare bl a SV-06. 

Från hennes andra kull hon fick endast dessa två kullar kom 

INTUCh SEUCh NOUCh DKUCh NORDCh DECh VDHCh KBSg 

SKBV SiegerBerlin-98 NPKvetV-08 Exigor's Her- Highness 

som bl a fått SSPK Avelskorningspris.  

Så hade jag inte tagit denna "Exigora" i avel så hade jag inte 

haft 20 KORADE dvärgpinscher idag och inte alla 435 titlar 

som min uppfödning bär på. Så ibland måste man gå efter 

magkänslan. 

INTUCh SEUCh NOUCh DKUCh NORDUCh DECh VDHCh 

KORAD ISPU(J)Sg-00 SiegerBerlin-01 NORDV-02 KBSg 

Exigor's Last Legend en hane jag hade på foder, INTUCh 

SEUCh DKUCh NOUCh FIUCh NORDUCh Exigor's Macho 

Manolito såldes här i Sverige, DKUCh SEUCh KLBCh 

ÖresundsV-01 KBHV-02 DKKV-03 KLBV-03 Exigor's Mickey 

Maroon såldes till Danmark. Dessa 3 hanar har i mina ögon 

gjort mycket gott för rasen både exteriört och mentalt. 



 

 

 

Lidingö den 17/4 2015-04-21 

Maria Landergård 


