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Stort tack till
Boel Niklasson för bilden på
Argenta’s Qayenne.

Ordförande har ordet
Hej alla schnauzervänner!

Hej på er!

Nu kan vi snart knyta ihop ytterligare
ett år!
2018 har varit ett händelsefyllt år.
Det kanske roligaste nygamla
evenemanget i år är schnauzerlägret
där hussar och mattar till drygt 20 hundar
deltog på. Diverse aktiviteter med ledare
fanns på plats, möjlighet att prova på både kända och okända sporter med
hund. Många nya kontakter knöts och många skratt över igenkänninsfaktorn
i att ha en schnauzer som familjemedlem. Nytt läger planeras inför 2019.
Ronden, specialutställningen gick av stapeln i Eskilstuna i år igen, med fler
deltagande än någonsin. Självklar återkommer ronden 2019.
Flertal schnauzer promenader på olika orter i Sverige har genomförts, håll
utkik nästa år när de äger rum, ni hittar de på schnauzerringens hemsida
och FB sida.
Jag hoppas att många av er hade möjlighet att besöka vår monter i
Stockholm 8-9 december, om inte har ni ny möjlighet på My Dog i Göteborg i
januari.
Själv ska jag passa på att tacka för många roliga år inom klubben och skickar
vidare stafett pinnen till en ny ordförande inför 2019.
Önskar alla en härlig jul och ett gott slut!!
Kikki Tiestö

Veronica Lange för bilden på Velvet
Dandy’s Fafner.

Välkommen till Schnauzerringens
webbtidning.
Här kan du läsa reportage,
följa tävlingsresultat och
medlemsaktiviteter. Det är roligt
om du själv vill förmedla något till
tidningen eller skicka in bilder på
din hund.
Schnauzerringen är rasklubben för
dig som har schnauzer. Vi arbetar
för att bibehålla sundhet, mentalitet
och karaktär på vår fantastiska ras.
Som medlem är du alltid
välkommen att delta i klubbens
verksamhet. Du har också
möjlighet att själv starta aktiviteter.
Du kan söka bidrag för kostnader
och vi i styrelsen hjälper gärna till.

Caroline heter jag och är den nya
redaktören för Schnauzerbladet.
Det känns som att jag vann på lotto
när jag fick den här möjligheten och
ett pris kräver ju ett tack tal, eller
hur?
Så jag vill först och främst tacka
min mamma som pushade på
att jag skulle ta på mig det här
uppdraget, sedan vill jag tacka hela
Schnauzerringen för att ha fått den
här möjligheten! Nu hoppas jag
verkligen att ni kommer vara nöjda
med tidningen och jag ser fram
emot alla bilder och historier ni
skickar in!
God jul & Gott nytt år
Caroline Molin

Besök gärna vår
facebook sida!
Besök även vår
hemsida!

Jan Hockart för artikeln om Vicke
Viking.
Veronika Ekberg för artikeln om
glöggpromenaden den 25/11
Susann Modigh Thulin för artikeln
om glöggpromenaden den 9/12
Rattling Beards, Skäggdoppingens,
Chevrolet’s, Burning Woodland,
Aspängens & Cegali’s för deras
julhälsningar.
Sofia Lööf för smaskiga bilden på
Schnauzer-pepparkakor.
Louise Bengtsson för historien om
Sven.

FRAMSIDA

INNEHÅLL

På hemsidan finns uppgifter för
kontakt med uppfödare och duktiga Jul- och nyårsfirande för
hundar
schnauzertrimmare. Här får du
också tips för vardaglig pälsvård.
Stockholm International
Dogshow
Schnauzerringen har en egen
facebook-grupp. Här kan du ta
del av och gärna själv bidra med
bilder, filmer och funderingar om
vår ras. Här hittar du också aktuell
information.

Ulla Chowdhury för bilden på
Vidja’s Black Bonnie.
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Foto: Caroline Molin
Min lilla prinsessa Roxie, 4 mån,
14 (Skäggdoppingens Tingeling von
Hook) fick vara modellen för mitt
första nummer som redaktör för
Schanuzerbladet.

Annonser
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JULOCH
NYÅRSFIRANDE
FÖR
HUNDAR
kan vara både farligt och skrämmande

Så här skyddar du din hund

Fet mat, smaskiga chokladpraliner och glänsande julkulor
i granen kan vara frestande för en hund. Runt jul finns det
en hel del som är direkt farligt för din hund.

•

Låt inte julmat eller godis stå framme obevakad.

•

Undvik ätbara paket som chokladaskar under granen.

•

Var extra uppmärksam med mat och godis vid besök hos släkt och vänner som inte är
hundvana.

•

Håll ett öga på mindre barn som är generösa och bjuder på godsaker.

•

Ta reda på vilken klinik i din närhet som har jouröppet under helgerna.

Julen är härlig, men farlig

Nyår är inte rolig för alla

Själva julhelgen är kort, men julpynt, julblommor,
mat och godis finns runt oss och hunden hela
december och en bit in i januari.
Här är några saker att vara extra uppmärksam på:

Nyårssmällare och raketer är obehagligt för
många hundar. De blir rädda för både ljusskenet
och ljudet.
Hundar har känsliga öron och ljudet från
smällare blir smärtsamt för dem, vilket gör att de
blir rädda.
Chansa inte att ta med hunden till platser där
fyrverkerier avfyras.

•

Glaskulor är vackra, men sköra. Den lekfulla
hunden kanske inte kan låta bli dem. Går de
sönder kan hunden skära sig illa på dem.

Julskinka, bakverk med jäst, russin och choklad är
inget för hundar.

•

Förankra granen så att den inte välter om hunden försöker leka med den eller kommer
för nära av annan anledning.

•

Presentsnöret på julklapparna kan ge svåra skador på tarmarna om hunden tuggar i sig
det.

•

Julen och vinterns vanliga blommor är vackra, men giftiga. Hundar ska inte komma åt
följande växter: amaryllis, hyacint, julros, julstjärna, mistel, tazett, tulpan och tidlösa.

•

Choklad som innehåller teobromin är giftigt för hunden. Symptomen är illamående,
de dreglar, kräks, får diarré och får buksmärtor. Kontakta veterinären om hunden ätit
choklad även om den inte visar några symptom. Julgodis är ofta inlindat i aluminiumfolie
på något sätt. Det ska hundar inte få i sig.

•

Julmaten är ofta väldigt fet och salt och det klarar inte hundar av. Det kan leda till
inflammation i bukspottskörteln. Samma sak är det med talgbollar och fettsvålar som
ges till fåglar. Hundar kan drabbas av bukspottskörtelinflammation om de äter upp
talgbollarna.

•

Ge aldrig russin eller vindruvor till en hund. Den kan bli akut sjuk i njursvikt och ibland har
det dödlig utgång.

•

Nötter kan fastna i halsen eller i tarmen. Ibland krävs operation för att få bort stoppet.

Fem tips till dig som har en rädd hund
•

Lämna inte hunden ensam hemma. Dra för gardinerna och sätt på musik för att dölja
ljudet från raketer och smällare.

•

Rasta hunden innan det värsta smällandet börjar och ha då hunden kopplad under
promenaden så att den inte kan rusa iväg i panik.

•
•
•

Om den gillar att åka bil kan du ta en tur med bilen till någon lugn plats när det smäller
som mest. En del hundklubbar ordnar träffar långt bort från raketer och smällare.
Ömka inte med eller bestraffa en rädd hund. Om hunden helst vill gömma sig så låt den
göra det.
Res bort med hunden om du har möjlighet till det. Glesbeyggda områden är bra. Det finns
även hotell i närheten av flygplatser som arrangerar nyårsfirande för skotträdda hundar
och deras ägare.

Är problemet stort och inget annat hjälper kan du alltid kontakta en veterinär för att
undersöka om medicinering kan vara ett alternativ för din hund.

Läs orginal artikeln ifrån
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Alla uppskattar inte smällare och raketer.

här.
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SCHNAUZER, PEPPAR & SALT

Antal: 25

SCHNAUZER, SVART

Antal: 12

Domare: SELTZ HALTER JEANNETTE, FRANKRIKE - BIR, Avel/uppf.grupp

Domare: SELTZ HALTER JEANNETTE, FRANKRIKE - BIR, Avel/uppf.grupp

BIR:

FI UCH SE UCH MIHAN MITTUMAARI

BIR:

C.I.B. FI UCH NO UCH SE V-17 SE&DK UCH WW-17 VELVET DANDY’S FAFNER

C.I.B. DK UCH EE CH FI UCH LT CH LV CH RU CH SE JV-13 SE UCH MIHAN NELJÄN SUORA

BIM:

SE UCH VIDJA’S BLACK BONNIE

NordicCert - Hane:

C.I.B. DK UCH EE CH FI UCH LT CH LV CH RU CH SE JV-13 SE UCH MIHAN NELJÄN SUORA

NordicCert - Hane:

NordicCert - Tik:

FI UCH SE UCH MIHAN MITTUMAARI

NordicCert - Tik:

NO UCH RU CH METALLIC NIKITOS

CERT - Hane:

CERT - Tik:

NO JV-17 CHELSEY SALTUS ZE ZAHRABSKE

CERT - Tik:

Bästa veteran:

LPI SE UCH ARGENTA’S QAYENNE

Bästa veteran:

BIM:

CERT - Hane:

Ägare: KÄRKKÄINEN RAILI, KEMPELE, FINLAND
Uppfödare: NIEMINEN S & A & KÄRKKÄINEN R, FINLAND

Ägare: TUULA PYYSALO, HELSINKI, FINLAND
Uppfödare: NIEMINEN SAIMI & ANTI& KÄRKKÄINEN R, FINLAND

Ägare: TUULA PYYSALO, HELSINKI, FINLAND
Uppfödare: NIEMINEN SAIMI & ANTI& KÄRKKÄINEN R, FINLAND

Ägare: KÄRKKÄINEN RAILI, KEMPELE, FINLAND
Uppfödare: NIEMINEN S & A & KÄRKKÄINEN R, FINLAND

Ägare: KSENIA KHVOLES, SAINT-PETERSBURG, RYSSLAND
Uppfödare: VERESCHAGINA K, RYSSLAND

Ägare: HJORT ULRIKA, DEGERFORS
Uppfödare: SKOK DAMIR & MONIKA, KROATIEN

Ägare: WAMBORN LUNDBERG SUSANNE, BANDHAGEN
Uppfödare: ANDERSSON BIRGITTA, NIKLASSON BOEL, ÄLVSJÖ

Bästa uppfödargrupp: Kennel: ARGENTA’S

Uppfödare: ANDERSSON BIRGITTA, NIKLASSON BOEL, ÄLVSJÖ

Bästa JKL:

Bästa JKL:

Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS, WALLIN CHRISTOPHER, STOCKHOLM
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS

Ägare: NY NILSSON INGER, STRÄNGNÄS
Uppfödare: CHOWDHURY ULLA, CHOWDHURY SUDHIR, FARSTA

C.I.B. FI UCH NO UCH SE V-17 SE&DK UCH WW-17 VELVET DANDY’S FAFNER

Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS, WALLIN CHRISTOPHER, STOCKHOLM
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄSTERÅS

SE UCH VIDJA’S BLACK BONNIE

Ägare: NY NILSSON INGER, STRÄNGNÄS
Uppfödare: CHOWDHURY ULLA, CHOWDHURY SUDHIR, FARSTA

SKÄGGDOPPINGENS CLARKGABLE VONFIANO

Ägare: JOHANSSON MARIE, JÄRLÅSA
Uppfödare: JOHANSSON MARIE, JOHANSSON STEFAN, JÄRLÅSA

SKÄGGDOPPINGENS GRACEKELLY VONFIANO

Ägare: JOHANSSON MARIE, JÄRLÅSA
Uppfödare: JOHANSSON MARIE, JOHANSSON STEFAN, JÄRLÅSA

SE UCH VIDJA’S BLACK BONNIE

Ägare: NY NILSSON INGER, STRÄNGNÄS
Uppfödare: CHOWDHURY ULLA, CHOWDHURY SUDHIR, FARSTA

SKÄGGDOPPINGENS GRACEKELLY VONFIANO

Ägare: JOHANSSON MARIE, JÄRLÅSA
Uppfödare: JOHANSSON MARIE, JOHANSSON STEFAN, JÄRLÅSA

CHEVROLET’S FESTIPOP

Ägare: HJORT ULRIKA, DEGERFORS
Uppfödare: HJORT ULRIKA, HJORT JONAS, DEGERFORS

Ett stort grattis till Argenta’s Qayenne, 16 år, som vann
bästa veteran!

Vi vill även gratulera våra grannar ifrån Finland till
både BIR till vänster och BIM till höger.
6

Hos de svarta Schnauzrarna var det Velvet Dandy’s
Fafner som tog hem BIR

Vidja’s Black Bonnie blev både BIM & Bästa veteran.
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Julklappstips

Vicke Viking
Får en lillasyster

Av Jan Hockart

Nu har det hänt, det som husse har pratat om länge.
Det började förra gången vi var i Danmark. Då sa
husse att han hade tittat på en lillasyster till mig.
Då tänkte jag: ”Vad ska vi ha henne till och varför
ska vi ha en sån från Danmark”, men husse sa att
dom hade fina schnauzertjejer i Danmark.
Jag tyckte att Husse och jag har det bra ändå och i Danmark pratar dom så konstigt.
Fast husse förstår dom för han är nästan därifrån. Men sen tänkte jag att det kanske blir
roligt och jag kanske kan lära mig danska.

Den här latexgrisen är perfekt för
den som behöver en leksak som
låter utan att det skär i öronen!

Oink!

Roligt dragkampsdjur med pip!
För ibland måste man höra att
djuret fortfarande lever så man
kan döda det mer!

Sen hände ingenting och allt var som vanligt.
Husse hade nog glömt bort det.
Ända tills en dag då husse började packa husbilen.
Aha, tänkte jag, nu blir det ringspring, för det brukar
det bli när husse packar PePe (Vår husbil heter så).
Vi åkte jättelänge och när vi började åka över en
massa broar förstod jag att nu ska vi nog hämta
en lillasyster. Till slut kom vi till mysiga Martina och
Emiel, som jag har träffat tidigare.
Då fick jag träffa lilla Mazze – ja hon heter egentligen
Amazone, men kallas Mazze för det har husse
bestämt. Hon pep förskräckligt en stund när vi åkte
iväg, men inte så länge.

För hunden som behöver lite
hjärngympa finns det många olika
aktiveringsleksaker.

Du har väl inte glömt att köpa
Schnauzerkalendern för 2019?

Nu är vi hemma och hon är väldigt söt. Hon är jämt
hungrig och väldigt retsam. Husse säger att tjejer
är det. Vi kanske skulle haft en kille istället? Jag får
försöka få ordning på henne. Nu har hon varit här
ett tag och hon är väldigt bra på bus. Jag tycker det
var bra att vi tog hem henne, men det är mycket
vi måste lära henne. Jag ska visa henne hur man
springer fint i ringen och en massa saker om att man
ska äta fint och först när husse säger varsågod. Gå
fint i koppel kan hon inte och hon springer hit och
dit hela tiden, men det blir säkert bättre när vi har
lärt henne.

Vilken tur att jag påminde dig om
den!
Maila kassor@schnauzerringen.se
med Namn, Adress & Antal
150:-/kalender till pg 15 12 18-5

Hundgodis är alltid ett säkert kort! Det finns massa olika sorter.
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medlemmar vi har. De flesta av dagens deltagare var medlemmar i Schnauzerringen, men vi hoppas på några nya.
Det kändes som dagen var uppskattad och gav mersmak. Det var glada miner och
många kramar när det var dags att skiljas. Det är en otroligt nyttig stund för våra
hundar att träna på att gå i ett större sällskap och med likasinnade. Lika nyttigt
som det är för våra hundar är det för oss mattar och hussar att få vara ihop med
rasen och se att alla schnauzrar är ungefär lika tokiga, glada, busiga och roliga
allihopa.
Stort tack för ert bidrag och nu börjar planer för nya promenader smidas.

GLÖGGPROMENADER

Med vänliga hälsningar
Veronica Ekberg och Rénée Östrand

Text av Veronica Ekberg

Söndagen den 25 november 2018

Söndagen den 9 december 2018.

En hel arme av Schnauzrar och människor kom och gick glöggpromenad i Bjurum.
Efter några avhopp pga sjukdom och bilhaveri summerade vi 37 personer och 32
schnauzrar.

Då samlades 38 styck glada schnauzerägare och deras skägg för att gå en promenad. Vi var i naturreservatet Fulltofta som ligger mellan Höör och Hörby i
Mellanskåne. Efter ett par kilometer i
skogen så sätt det bra med varm glögg,
lussekattor o pepparkakor.

Vid ankomst till Bjurum fanns det möjlighet att köra lite hjärngymnastik med
sina hundar i väntan på alla deltagare. Det var godissökrutor och godisträd.
Promenaden var uppdelad i två etapper. Första slingan på 3 km innehöll
tipspromenad och glöggstopp med glögg, pepparkakor och godis som
Schnauzerringen sponsrat med. Efter stoppet fortsatte vi tillbaka till stugan där
promenaden startade, där fick man välja om man ville fortsätta ytterligare 3 km
eller om man ville kliva av och gå in i stugvärmen och invänta oss som gav oss ut
på slinga nummer 2.

Text av Susann Modigh Thulin

När vi sedan åter var samlade allihopa i stugan serverades det risgrynsgröt,
skinksmörgås, ostsmörgås, julmust, kaffe, hembakade kakor med julens smaker
och godis. Rättning av tipspromenad och prisutdelning. Alla som deltog fick priser
som skänkts av företag och
privatpersoner.
Vi informerade om värdet att vara
medlem i Schnauzerringen och delade
ut informationsbrevet som ligger på
Schnauzerringens hemsida till dem
som inte är medlemmar och gjorde
samtidigt ett slag för att få med
familjemedlemmar. En av frågorna på
tipspromenaden var just hur många
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Julhälsningar från uppfödare

.
GOD JUL & GOTT NYTT AR

God Jul

t

alla schnauzerkompisar

Till er alla

Önskar
Rattling Beards Vicke, Mazze, Jan

Från oss alla på
SkäggDoppingens kennel

t

God Jul
önskar
Aspängens kennel

God Helg
önskas alla
valpköpare och vänner!

GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

Ulrika & Jennie Hjort
Chevrolet’s kennel

Önskar vi alla gamla
och nya valpköpare och
schnauzervänner

Kennel Cegali’s
Renée & Jan Erik Östrand
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Kreationer med julstämning

Du är väl medlem i SCHNAUZERRINGEN?
När du blir medlem i Schnauzerringen är du automatiskt medlem i SSPK, Svenska
Schnauzer och Pinscherklubben.
Medlemskap i Schnauzerringen är rullande. Medlemskapet gäller ett år fr o m
inbetalningsdagen. Som medlem i Schnauzerringen får du vissa förmåner:
•
•

Delta i SSPK.s officiella utställningar, samt i schnauzerringens egen utställning
Ronden
Delta i andra arrangemang (medlemsmöten, föreläsningar mm)

Priser:
Helbetalande 300 kr
Familjemedlem: 80 kr
Ytterligare en rasring: 75 kr
Du kan läsa mer om medlemskap här!
Vi söker även sponsorer och annonsörer. Kontakta Caroline Molin för mer
information.

Grattulerar till Louise Bengtsson som fått sin
första kull, visserligen blev det bara en liten
krabat. Välkommen till världen Sven!
” Han har otroligt sträv päls, rent av stickig,
och en fin topline. Något gänglig och spretiga
Det är många som har bakat pepparkakor i form av schnauzer.
vinklar, men jag tror det ger med sig med
Just dom här är ifrån Sofia Lööf!
tiden.” - Louise Bengtsson 2/12-18

.
God Jul och Gott Nytt ar!
Brattpets erbjuder dig som
medlem i klubben fina
• Medlemsrabetter
• Uppföddarrabbter
• Valpköparrabatter
08-712 95 10
info@brattpets.

Vill du göra en sån här pärlplatta?
Den är väldigt lätt att göra. Det är endast 4
olika färger! Ljus grå, mörk grå, svart och vit.

Sven’s första dag utomhus, en riktig naturbegåvning!
Om du klickar HÄR kan du ladda ner mallen
jag gjort!
” Han spås en lysande framtid.” - Louise Bengtsson 3/12-18

B R AT T P E T S
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