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                 Ordförande har ordet
I år kan schnauzerringen se tillbaka på 25 år som rasklubb. Själv har jag bara varit med i tre år, 
men har sett vilket engagemang det finns bland uppfödare och hundägare. Jag fick min första 
schnauzer 1972. Det var min första hund och var egentligen inte mitt förstahandsval. Här påverka-
des jag av min dåvarande svärfar, som hade ett förflutet på armens hundskola som instruktör. Jag 
fastnade naturligvis direkt för rasen och har aldrig ångrat mig. 

På den tiden var det mycket som var annorlunda och hunden 
jag fick hette Tjustorps Aster och hade en inavelsgrad, som 
inte skulle accepteras idag. Han hade gått i hundgård utan 
någon socialisering och han blev en hund som inte påminner 
särskilt mycket om mina senare hundar. Idag har vi en helt 
annan förståelse för hur hundens beteende utvecklas och be-
tydelsen av hur uppfödarna socialiserar valparna och förbere-
der dem för flytten till valpköparna. Det var en underbar hund, 
som jag fortfarande kan få en tår i ögat när jag tänker på. Jag 
hade honom aldrig kopplad. Han lämnade aldrig min sida om 
jag inte sa ifrån. Det hände att det dök upp en kanin två meter 
framför honom och han bara tittade på mig. Han gick bort 
alldeles för tidigt i ett epileptiskt anfall som inte hans hjärta 
klarade av. Han dog i mina armar i dörren till djursjukhuset. 
Ett resultat av inaveln?

Trösten blev en ny schnauzer, som påminner i allt om mina senare hundar. Han var väl socialise-
rad, men hade den där energin, nyfikenheten, vakt- och jaktinstinkten, som jag så väl känner igen. 
Han hette Stall Hagebys Tabasco och kallades Freddi. Honom fick jag jobba med. På den tiden 
var träningen på brukshundklubben kommandoröst och koppelkorrigering. Jag blev t.o.m. rekom-
menderad stackel för att få ”ordning” på honom. Vilken skillnad på de träningsmetoder vi använder 
idag och vad mycket mer våra hundar kan åstadkomma idag.

Så nu mer än 40 år senare, varav 25 med Schnauzerringen, har vi en uppfödning som i kvalitet 
står sig bra i jämförelse med andra schnauzerpopulationer. Målet de kommande 25 åren bör vara 
att bibehålla och utveckla rasen. För att vi skall ha bra förutsättningar för detta krävs ett kontinu-
erligt samarbete inom Schnauzerringen, SSPK och SKK  där öppenhet och positivitet bör vara 
ledorden.

Jan Hockart

Sökes - Redaktör för Schnauzerbladet
Vi söker någon som kan ta över som redaktör för Schnauzerbladet. Det är bra om du har erfarenhet av Adobe 
Indesign eller annat publiceringsverktyg. Du är inte ensam om att att producera tidningen. Vi är flera som 
bidrar med material i form av text och bilder. Tidningen är ett lagarbete där du tar hand om utformningen.

Vi ska i fortsättningen liksom tidigare arbeta med temanummer där vi speglar aktuella schnauzerfrågor. I 
väntan på ny redaktör kommer vi att producera minst fyra nummer per år med gemensamma ansträngning-
ar. Vi tar tacksamt emot material i form av text och bilder.

Tjustorps Aster 1972 - 4 månader



Examen i hundskolan

Mazze och jag har gått i hundskola och den slu-
tade nu. Innan man slutar har man examen och 
då ska man visa vad man har lärt sig. Sedan får 
hussarna och mattarna gofika och vi får vänta tills 
vi kommer hem.
Jag har fått lära mig att gå fint, stå, sitta, ligga och 
en massa andra saker som husse talar om för 
mig. Det kallas för rally. Husse har fått lära sig att 
läsa.......ja det kunde han nog innan, men nu mås-
te han förstå en massa skyltar med pilar och allt 
möjligt på. Det har han lite svårt för. Ibland står han 
jättelänge och tänker innan han kommer på vad vi 
ska göra.
Husse säger att han tycker vi ska tävla i 
skyltspring, men det undrar jag om husse klarar 
av?

Mazze har varit på småttingskurs med en massa 
valpar. Där får dom lära sig vara lugna och det 
behöver Mazze lära sig. Fast jag vet inte om det 
går. Hon vill bara skutta omkring och busa. Det är 
inte tillåtet att busa på kurser. Det vet jag, men inte 
Mazze. Det är tur att hon älskar godis mer än allt 
annat. Det går åt mycket godis. Husse har berät-
tat att på Mazzes kurs var det en ”fralla”. Ja det är 
inget som går att äta utan en fin fransk bulldogfrö-
ken. Hon låter ZZZ,  ZZZ och var jätterädd för Maz-
ze. Det kan jag förstå för Mazze kan vara väldigt 
jobbig. Fast hon är snäll och vill ju bara schnauzer-
busa. Mazze förstår inte att det bara är schnauzrar 
som kan det.

Jag fick titta på när Mazze hade examen och hon 
var jätteduktig. Hon kunde både vara lugn och göra 
skyltspring. Hon sprang inte efter husse utan bara 
efter godiset förstås. Får hon bara godis kan hon 
allting.

Hälsningar Vicke Viking - Mazze hälsar också

PS 
Nästa gång ska jag nog berätta om när vi var på Gotland och kanske lät bli att jaga ”rabbisar”. Det 
är sådana som min kompis Baggis brukar jaga. //DS Vicke Viking

Jag väntar på att husse ska läst färdigt skylten

Hjälpfröken Charlotte lär Mazze sluta skutta



HD-rapporten
Nu har HD-gruppen inom SKK presenterat sin rapport. Rapporten liksom en videoupp-
tagning från presentationen finns på SKKs hemsida. Man har i rapporten kommit fram 
till ett antal åtgärder, som bland annat handlar om att säkerställa kvalitén på HD-scre-
eningen genom avtal med klinikerna. Det är positivt och kan förhoppningsvis leda till en 
jämnare och säkrare screening. Här finns det dock anledning för Schnauzerringen och 
SSPK att bevaka och påverka det vidare arbetet. Man har i rapporten redovisat några 
områden för forskning och de som är intressanta för vår ras är:

 D.  Studera inverkan av sederingspreparat i kombination med starkt smärt 
  stillande/sedativ substans vid HD-röntgen och undersöka om det finns  
  rasspecifika skillnader. 
 E.  Studera grad av HD med, respektive utan, subluxation och förekomman- 
  de rasskillnader gällande utveckling av kliniska höftledsbesvär i fler raser  
  än de hittills undersökta. Målet är att ge en större kunskap om möjliga  
  skillnader avseende rasernas anatomi eller andra faktorer som eventuellt  
  påverkar känsligheten för subluxation eller kliniska symptom. Ökad kun- 
  skap om eventuella  rasskillnader kan i förlängningen ge mer adekvata  
  avelsrekommendationer för våra rasklubbar.

Vad gäller pkt E, finns det undersökningar som påvisar att det finns stora skillnader 
mellan raser  och sambandet med uppmätt subluxation enligt Pennhips distraktions-
index och klinisk höftledsdysplasi. (Popovich 1995). Detta talar för att schnauzern kan 
vara en sådan ras där en annan eller differentierad syn på subluxation borde övervä-
gas eftersom det inte finns några signifikanta HD-problem i rasens försäkringsstatistik i 
relation till HD-screeningen. 

Avelskommittén kommer att utveckla synen på HD i den nya RAS, som är under arbete 
och detta kommer att diskuteras vid kommande uppfödarmöte. Det finns flera frågor 
kring det fortsatta arbetet i SKK:s handlingsplan som också behöver diskuteras och 
även hur vi ska kunna engagera oss i det arbetet.

Mentalitet
Det diskuteras av och till om schnauzerns mentalitet och man hör ibland att den inte 
ska vara en första hund. Är egentligen någon hund en ”första hund”, som bara passar 
in utan att ställa krav på sina ägare. Vill man lära sig mer om schnauzerns mentalitet är 
det en bra idé att sätta sig in i MH- eller BPH-testet och dess resultat som man kan hit-
ta på SKK:s avelsdata. Det är ur avelssynpunkt ett önskemål att så många som möjligt 
låter sina schnauzrar genomgå BPH-testet. Vi  har en bit kvar till 200 tester, men när 
vi kommer dit kan vi få gjort en ”200-analys” som ger en fördjupad bild av schnauzerns 
mentailtet.

BPH-och MH-testerna redovisas för varje hund med ett ”spindeldiagram”, protokoll och 
sammanfattning. Man har också en genomgång av resultatet med testledaren efter 
genomfört test. MH-testerna anses vara lite ”svårare” eftersom de sker med okopplad 
hund och kan uppfattas som lite tuffare. BPH-testerna sker med kopplad hund och tar 
mer fasta på vardagssituationer. Redovisningen av BPH-testet är mer detaljerad.



I spindeldiagrammet på bilden representerar den blå linjen rasmedelvärdet och den visar inga 
extremvärden för schnauzern. Man ska vara medveten om att den kan finnas ganska stora 
individuella skillnader och det kan man se på på den röda linjen där några värden sticker ut.  
Läser man spindeldiagrammet tillsammans med protokollet får man en mycket bra bild av 
hundens mentalitet. Den här hunden säger ifrån till närmande person (NP) med stor energi, 
men när figuranten har presenterat sig finns ingen hotfullhet kvar, bara en glad och svansvif-
tande hund. Hunden reagerar också på skottet, men släpper det direkt utan kvarstående oro. 
Detta gäller samtliga moment och man kan utläsa att det här är en mycket alert, men trygg 
hund utan aggresivitet. Är man osäker som valpköpare kan det vara en bra idé att sätta sig in 
i rasens BPH eller MH-tester. I RAS-dokumentet (som man hittar på SKK:s och Schnauzer-
ringens hemsidor) kan ni också informera er om rasens mentalitet. Naturligtvis hjälper uppfö-
darna er med information.

BPH i Örkelljunga med 10 Scarlights hundar (Triumph,Hilda,Tiger,Tequila,Tindra,Holly,Hero, 
Hamilton,Higgins och Hizelda).Alla genomförde BPH med godkänt skott. 

Foto Kennel Scarlight.

BPH-diagram Skäggebols Viking Grå



Varm bil – en dödsfälla!

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation   I   08-795 30 00   I   www.skk.se/hundivarmbil

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

08.30 +22° sol +23°
09.30 +22° sol +38°
10.30 +25° sol +47°
11.30 +26° sol +50°
12.30 +27° sol +52°
13.30 +27° sol +52°
14.30 +28° sol +50°

Källa: SKK 2014

Temperaturen inne i en bil kan stiga 
snabbt även om det inte är så varmt 
ute. Hundar kan inte reglera värme på 
samma sätt som människor. I värsta 
fall kan det leda till att de avlider av 
värmen!

Hitta ägaren till en hund i en varm bil
Skicka ett sms med bilnumret till 72 503, (Av-
gift 3:- + vanlig sms-avgift). Du får då ett svar 

med ägarens namn och bostadsort. Sök via 
nummerupplysningen eller på internet för att 
få hundägarens telefonnummer och kontakta 
denne.

Vid en akutsituation 
Om situationen verkar akut, se till att hunden 
kommer ut. Att krossa en bilruta räknas i det 
fallet enligt Brottsbalken 24:4 som nödvärn. 
Se om möjligt till att ha ett vittne och ring 
polisen först.

Lämna aldrig en hund i varm bil! Scanna koden och läs mer

VÄLKOMMNA TILL 
RONDEN 2019 
INOFFICIELLA HUNDUTSTÄLLNING 
Denna utställning är endast för Schnauzer (mellan schnauzer) 
 
När: 31 augusti 
Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna 
Domare: Öystein Eikeseth 
 
Klasser: 
Valp 4-6mån   200 kr 
Valp 6-9mån   200 kr 
Junior 9-18mån  250 kr 
Unghund 15-24mån  250 kr 
Öppenklass 15mån och uppåt  250 kr 
Championklass 2-8år  250 kr 
Veteran 8-10år  200 kr 
Senior 10år och uppåt   200 kr 
 
Anmälningsinformation hittar ni på schnauzerringen.se eller i vårat evenemang på fb Schnauzerringens 
Inofficiella hundutställning Ronden 2019 
Barn med hund, juniorhandling och parklass kommer även att anordnas anmälan till det sker på plats.  
Sista anmälningsdag 5augusti, pengarna betalas in på schnauzerringens pg15 12 18-5  
Vid frågor och funderingar mejla ida@schnauzerringen.se eller ring  
Sofia Florén 070 718 8859 
Dvärgschanuzer klubben kommer att anordna tävlingar i rally, lydnad och agility under denna helg 31/8-
1/9. Mera info om det hittar ni på dvärschanuzerklubben.  

VARMT VÄLKOMNA

RONDEN 2019
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JUBILEUMSMIDDAG 31/8 
Vi bjuder in alla medlemmar med familjer till jubileumsmiddag i restaurangen på Vilsta sportan-
läggning i samband med Ronden den 31/8. Det kommer i samband med middagen att bjudas på 
tillbakablickar från Schnauzerringens 25 år som rasklubb.
Klubben subventionerar middagen och ni får en trerätters middag för 200:-. Det kommer att finnas 
tre alternativ på menyn, som måsta väljas i samband med anmälan:
Alt 1 Vegetariska Biffar med svampsås och Potatisgratäng
Alt 2 Kalvfilé med Murkelsås serveras med Potatisgratäng
Alt 3 Gös Grenoble med Kokt Potatis & Hummersås
Dessert till samtliga alternativ är Vaniljpannacotta med Hallonspegel
Sista anmälningsdag är den 5 augusti. Ni anmäler Er genom att betala in 200:-/person till vårt 
plusgiro 15 12 18-5. Ni anger namn och menyalternativ på inbetalningen. Dryck betalas på plats.
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I år upprepar vi succén med schnauzerläger. Denna gång på Vilsta sportanläggning fredag till 
söndag den 20 - 22/9. Det finns möjligheter till övernattning på sporthotellet, i stuga eller på cam-
pingen.

Preliminärt program:

Fredag kl 18:00 Samling och schnauzerpromenad.

Lördag kl 09:00 - 16:00 och söndag 9:00 - 12:00
Viltspår, mer nosarbete, rallylydnad, lydnadstips, budföring, sök, trimtips, ringträning mm. Alla 
kommer att kunna deltaga med eller utan förkunskaper.
  
Vi äter gemensam middag lördag kväll på restaurangen, lunch på lördag och söndag kan också ätas 
på restaurangen, allt till självkostnadspris.

Inkvartering och måltider betalar ni själva. Aktiviteterna är kostnadsfria.

Sista anmälningsdag är den 26 augusti. Ni anmäler Er till anki@schnauzerringen.se. 
Frågor kan ställas till Anki på telefon 070-9624482 Janne 070-5620794.

Schnauzerläger 20-22/9
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Pristävling logotype
Vår logotype fungerar inte för tryck i större format och har med tiden försämrats. Ett alternativ är 
att göra om den med bibehållande av den nuvarande layouten, men i förbättrad form och vektori-
serad. Ett annat alternativ är att göra en helt ny layout. Kraven är att den skall visa båda färgerna, 
vara vektoriserad och det ska tydligt framgå att det är schnauzrar. 

Vi ger Er möjlighet att komma in med förslag. Förslagen skickas till redaktor@schnauzerringen.
senast den 21 oktober. Har du ingen möjlighet att göra en vektoriserad bild går det bra ändå. Vi 
kommer att ordna detta. Förslagen kommer att presenteras tillsammans med årsmöteshandlingar-
na och beslut om logotype kommer fattas på årsmötet.

Vinnande förslag kommer att erhålla som pris ett presentkort från vår sponsor Citypet.



Schnauzeringen 25 år

Vad var aktuellt 1984?
Jag kan tänka mig att utställningsverksamheten 
inte var lika omfattande då som nu. Det har blivit 
”Big business” där man ofta tar betalt för allting 
förutom anmälningsavgifterna. Då fanns reportage 
från uställningarna med i Notisbladet med kom-
mentarer om de utställda hundarna, arrangemang 
och annat. Man kunde också presentera sin hund i 
bladet.

Man diskuterade parningar mellan färgerna. Stam-
böckerna stängdes på 1980-talet för att åter öpp-
nas 1998. Diskussionen om för eller emot känns 
fortfarande igen även om vi har bättre kunskaper 
om genetiken och behovet av den genetiska vari-
ationen. Man diskuterade då som nu utfodring och 
beskrivning av hundar.

En stor fråga då verkar varit schnauzerns mentali-
tet med domare som beskrev hundar som inte gick 
att bedöma, vilket vi nästan aldrig ser idag.
Man anordnade gemensamma träffar för uppföda-
re och medlemmar.

Det känns lite förmätet att jag som bara varit medlem i Schnauzerringen i tre år ska skriva om jubiléet, men 
jag har forskat lite med hjälp av bland andra Renée Peirrou och Birgitta Andersson, som var med från bör-
jan. Vill man veta mer om rasens utveckling under den här tiden och tidigare kan man läsa den utmärkta his-
toriebeskrivningen, som finns i RAS https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasdokument/ras-schnauzer.
pdf. Lite notiser från den tiden. Det finns fortfarande aktiva uppfödare som var med på den tiden. Nedan en 
lista på uppfödare från 1985. Då fanns det 18 uppfödare av PS och 9 S (2019 25 PS och 16). Uppfödningen 
hade en topp 2006 med 314 registreringar (198 PS och 116 S). Innan dess låg antalet registreringar på i 
regel över 200 totalt när vi nu ligger under 200 (2018 totalt 148).

0

50

100

150

200

250

300

350

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Registreringar schnauzer 1990 - 2018

PS Svart

Linjär (PS) Linjär (Svart) Linjär ()

Av diagrammet framgår att registreringarna av 
svart i stort är konstant medan trenden för PS är 
sjunkande. Förklaringar till detta är en viktig uppgift 
eftersom en krympande avelsbas riskerar rasens 
fortbestånd i Sverige. Det som är positivt är att 
antalet uppfödare har ökat.

Det känns som en angelägen uppgift för Schnau-
zerringen att analysera och söka förklaringar till 
den vikande trenden med registreringar. En del av 
förklaringen kanske ligger i utvecklingen vad gäller 
HD-avläsningar, en trend som vi hoppas kunna 
vända med gemensamma ansträngningar. 

Uppfödare 1985
PS
Argenta
Barthausen
Curbits
Gretels
Haritza
Hedenhös
Indira
Kryddgården
Kvadrat
Mascar
Mihan
Thesta
Ullälva
Anders Lundberg o
Britt Andersson
Gunilla Persson
Caroline Ruben
Sven-Erik Åsgott

Svart
Barrall
Beauty Hill
Borgtuna
Lakrits
Majbacken
Ruthsborg
Svartskägg
Tombolina
Travartorp



1984 - 2019
Hur såg hundarna ut 1984? 
(Tack för hjälpen med bilderna Renée Pierrou)

Jag ska inte ge mig på att rescencera hundarna, men det kan vara intressant att läsa vad en do-
mare skrev efter en utställning: ”Normalt sett har jag väldigt lätt att få kontakt med hundar. Ett tag 
undrade jag om det var något fel på mig, men jag tror uppriktigt att jag behandlade alla hundar lika.  
Till slut oroade jag mig nästan för att ta i en vacker hund. En schnauzer får dock inte ta till tänder-
na, gömma sig bakom mattes ben eller kissa på sig. Det var med sorg i hjärtat jag delade ut de här 
nollorna.” Här verkar avelsarbetet varit lyckat bland annat med hjälp av bra importer,
SKK kom vid den här tiden med regler mot ”otillbörligt nyttjande av tik” dvs flera kullar i följd på 
samma tik förbjöds. Det klagades på att valpar inte besiktas inom föreskriven tid och att valpar sål-
des utan köpekontrakt. Jag föreställer mig att det inte förekommer inom vår uppfödning numera.

Nedan en bild på en ung Boel Andersson (Niklasson), med Mascars Mercedes, som egentligen var 
från den första kullen i det som sedan blev kennel Argenta. I stamtavlan fanns Tjustorps Allex, som 
också fanns i min första schnauzers (Tjustorps Aster) stamtavla.



Schnauzerlycka
Om en lycklig grabb som äntligen fick sin schnauzer

Det här brevet skickade den 12 årige Jakob Broman till klubben 1985. Han är nu 46 år och bor i 
Stockholm. Han tänker ofta på sin älskade Moje. Bilden kom inte med i notisbladet då, men idag 
har tekniken kommit så långt att vi kan presentera schnauzern Moje i bild. Han berättade att han 
var ensam med Moje den första sommaren och emellanåt tyckte han att Moje var ganska jobbig. 
En dag ringde han sin pappa på jobbet och sa ”Kan vi inte sälja den där j....la Moje”. Det han inte 
visste var att pappa satt med kollegor och hade på högtalartelefonen. Det blev en historia som 
pappan brukade berätta, men som Jakob tyckte var lite pinsam. Moje kom från kennel Kvadrat och 
hade släktskap med Mascars Mercedes.



Lite kuriosa

Schnauzer som samlarbild. Datum okänt.

Tanya Kara har samlat gamla schnauzerbilder i ett 
FB-album med rubriken ” History of Schnauzer’s in 
photo.

Skådespelerskan Gertrude Lawrence med schnauzer 1920. 
Gertrude Alexandria Dagmar Lawrence-Klasen föddes i Lon-
don i en familj med music hall-artister. Hennes karriär började 
1908 och hon blev stjärna i musikaler i London och på Broad-
way. År 1952 fick hon en Tony för rollen som Anna i musikalen 
” Kungen och jag ”. Andra celebriteter med schnauzer var 
Doris Day och Errol Flynn. 

Bilden nedan är från den 3:e internationella utställningen i 
Tyskland. Där ställdes ut tre strävhåriga pinschers. Hunden 
som vann sägs ha hetat Schnauzer och det ska sedan ha gett 
namn till rasen. Sant eller falskt - en bra historia.



Vi vill gärna ha mer text och bilder från aktiviteter ute i landet
skickas till redaktor@schnauzerringen.se

Trimkurs i Skara

Den 11 maj kom 6 förväntansfulla mattar/hussar till Skara för att under dagen lära sig päls-
vård på sina schnauzrar. Denna gång var det 2 svarta och 4 peppar/salt. Dagen startade 
med kaffe och smörgås samt presentation och en genomgång och kunskaperna i detta med 
att trimma hund och vilka förväntningar som fanns på dagen.
Därefter startade trimingen och deltagarna fick både enskild undervisning och undervisning 
i grupp.
Alla hade kommit olika långt i pälsvård/trimning av sin hund så både vi och deltagarna fick 
arbeta olika med var och en utifrån deras förutsättningar. 
Under lunchen fick hundarna vila i hundgårdarna och bilarna. Deltagarna summerade för-
middagen under tiden maten åts med god aptit.
Sedan fortsatte trimningen, alla jobbade på bra med sina hundar och de flesta kunde åka 
hem med nytrimmade hundar.  Både Carola och Renée som höll i kursen tycker alla var rik-
tigt duktiga med sina hundar. Ingen verkade avskräckas av allt arbete som det är att trimma 
en schnauzer, tvärtom några anmälde genast att de vill fortsätta till hösten.

Carola Selin Sabel och Renée Östrand
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