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Hej Schnauzerägare !
Nu har vi kommit några månader in på det
nya året. Föreningen har hunnit med att ha
ett årsmöte den 12 februari. Vi var en liten
samling på ca 15 personer som samlades på
Märsta brukshundklubb. Ingvar Wogenius
höll i ordförandeklubban och gjorde det
med bravur. Stort tack till dig som ställde
upp i år igen!

Trevlig läsning!

Välkomna till Ronden och Eskilstuna helgen den 13 & 14 MAJ!

Söndagen den 14 maj ordnar Schnauzerringen en inofficiell utställning Ronden för
bara Schnauzer. Vill du prova på att ställa ut din hund för första gången eller är det
kanske första gången för både dig och din hund på utställning är detta ett supertillfälle. Vet du inte hur det går till så finns vi där för att hjälpa till. Vi gör detta för att det är
roligt så man behöver aldrig känna att man inte kan.

bladet.

Ett stort grattis till er alla vinnare av årets
hund! Några av priserna delades ut på
årsmötet, ni andra vinnarna hoppas jag har
fått er rosett på posten. Resultaten kan ni
se på hemsidan.

Vi ska under 2017 satsa på att få till medlemsmöten runt om i Sverige tillsammans
med vår nya sponsor Michael Rudkrantz
från Brattpets. Han är utbildad hundpsykolog och instruktör samt en van föreläsare.
Vi har tänkt att Michael ska hålla i föreläsI år ska vi försöka uppmuntra fler att men- ningar som har med pälsvård, kloklippning
talbeskriva sina hundar, vi från klubben
och problemhundar att göra bl.a. Håll ett
subventionerar både MH och BPH med 300 öga på hemsidan och här i Schnauzerbladet
kronor per ekipage som genomför beskriv- så ni inte missar oss när vi samlas nära just
ning. Tänk vad roligt att få mer information dig!
om sin hund, se hur den reagerar i olika situationer! Vill återigen påpeka att man inte Årets Ronden, specialutställningen med
behöver ha några förkunskaper. Ni ser på
en massa andra roliga event går av stapeln
hemsidan hur det går till och hur ni äskar
den 14 maj strax utanför Eskilstuna på
pengarna.
Vilsta Camping. Vi önska ALLA varmt välkomna! Vill även passa på att önska styrelDet har under förra året kommit in kritik
sen både ”gamla” och nya välkomna till ett
om reglerna på vår FB sida, vi i styrelsen
nytt år med Schnauzerringen!
har skapat nytt regelsystem som bl.a. innebär att det är helt ok att skriva ut hundens #K i k k i Tie s tö
hela kennelnamn. Fortsätt gärna komma
in med både positiva och kritiska kommentarer om det som händer i klubben, det
är mycket uppskattat av oss! Då får vi en
chans att bli en ännu bättre klubb!

TEMA
SCHNAUZRAR
SOM JOBBAR

ID-Hunden Tara
Jag heter Piia Qvarfordt och hunden är Tara
(Pognos Vitara).

Är det någon aktivitet som du vill uppmärksamma och skriva om? Kontakta redaktor@schnauzerringen.se

Matte får vara vaken
Utmaningen är att jag ska kunna läsa av
Tara, hur hon reagerar på olika saker. Vi har
ju inget snitslat spår att följa. Jag måste
våga lita på min hund och känna till hennes
signaler.

Att söka är att ha roligt
Belöningen för Tara är att få jobba och det
är oftast inget problem att bryta ett sök när
vi ringat in ett område. Men visst kan hon
bli frustrerad om vi är väldigt nära djuret.
Då gäller för matte att hitta på något ännu
roligare. Men oftast är hon väldigt nöjd efter ett sök och slocknar direkt i bilen.

I de elva kommande sidorna kommer vi att få läsa om hur schnauzrar
och deras ägare på olika sätt jobbar tillsammans. Vi kommer bland annat
få läsa om lydnad i olika former och om aktiviteter där hundens nos har
en nyckelroll. Vi kommer även att få läsa om en terapischnauzer! Det är
en stor bredd av aktiviteter som våra otroliga schnauzrar kan delta i och
arbeta med!
Ett stort tack till er som har ställt upp och skrivit om vad ni sysselsätter er
och era hundar med.
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Att jobba som ID-hund
Tara och jag har utbildat oss till ID Hundsekipage på Svenska Idhundsutbildningen.
Vi söker efter bortsprugna djur med hjälp
av en smeller som doftar det försvunna
djuret. Oftast handlar det om att vi lokaliserar vilket område djuret befinner sig så
att ägarna vet var och hur de ska fortsätta med infångningen. Det får aldrig bli en
jaktsituation så vi driver djuret framför oss.
använder nosen
Tara älskar nosarbete, det är hennes kall i
livet. Hon kan vara en riktigt diva i vanliga
fall men när det gäller ID-sök så jobbar hon
ihärdigt oavsett väder och terräng. Vi tränar genom att ta hjälp av kompisars djur i
olika miljöer för att träna med störningar
och doftdiskriminering. Periodvis får vi så
många påringningar om sök att vi tyvärr
inte hinner med alla. Söken tar tid, stora
områden att söka av. Ofta får man åka ut
flera gånger om djuret förflyttar sig.

Det här är ett fantastiskt sätt för oss att
arbeta ihop. Vi är ett team och vet att vi gör
nytta. Läs gärna mer på www.idhund.se
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Vad är IPO-R?
Jag och min Schnauzer Cali (Pinnsveins
Chopard) tränar ”räddningssök” som i
tävlingssammanhang heter Internationell
prövningsordning räddningshund (IPO-R).
Man kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. I
alla grenar ingår även en lydnadsdel. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Det Cali och jag
tränar är en blandning av yt- och ruinsöket.
Vi tränar i mycket olika miljöer som bergtäkter, rasmassor, industrilokaler, industriområden, betongjuterier och liknande.
Själva träningen och tävlingsformen går
ut på att hunden via vindvittring ska hitta försvunna personer (figuranter). När
hunden hittat personen i fråga så ska den
också kunna markera detta för föraren. Det
kan ske på 2 olika sätt, antingen genom att
hunden tar en rulle i munnen (rullen hänger runt halsen/under hakan på hunden),
som den springer och lämnar till föraren.
På kommando visar sen hunden föraren
fram till den hittade figuranten. Det andra
sättet, som också är det sättet Cali markerar på, är genom skall. Hunden skäller
där den har hittat figuranten tills föraren
anländer.
Hur börjar man träna?
När man börjar träna så gör man rena ”hitta-övningar”, dvs att man belönar så snart
hunden kommer fram till figuranten. När
hunden blivit säker på sin uppgift och förstår vad som förväntas av den är det dags
att börja med markeringar. I början gör
vi markeringsövningarna som

Schnauzer i räddningssöket
För Cali så är ”räddningen” det absolut
roligaste som finns. Det slår t om högre än
att jaga kaniner(!). Cali är till vardags
inte speciellt social eller tillgiven mot
människor han inte känner, men när vi ska
träna så är han extremt social och medveten om att alla är potentiella figuranter.
Calis absoluta styrka är att han är orädd
och säker i miljön. Han har inga problem
att gå i gallertrappor eller ta sig upp på
höga saker som rör sig. Det han kan tycka
är lite jobbigt är mörker, att gå in i mörka utrymmen där han måste klättra över
saker som han inte kan se. Men det är inget
som hindrar honom men han kan få kämpa
lite med sig själv för att fixa det.
Belöning
Här får man ju testa sig fram för att hitta
det hunden gillar allra bäst. En del hundar
vill få en leksak och kampa med figuranten,
andra vill bära leksaken, en del vill ha godis
och för vissa är närhet och kel den bästa
belöningen. För Cali är det godis, i alla dess
former som gäller!

en separat träning, för att sen öka svårighetsgraden successivt, tills hunden klarar
att hitta en gömd figurant och kunna markera den. För att kunna träna detta så

krävs det att man är en grupp med flera personer då det behövs figuranter. Jag och Cali
är med i en härlig liten grupp som vi tränat
tillsammans med i över 4 år.

Slutligen
Får ni möjlighet att prova på ipo-r, testa!
Det är en otroligt rolig gren som bygger
på tillit, mod, självständighet och även ett
nära samarbete med sin förare och övriga
figuranter.

#V i v v i S ve n s s i o n o c h C a l i

Vad är Nosework?
Nosework innebär att hunden ska hitta en
doftkälla utplacerad inom ett angivet område som föraren visar. Ett sök genomförs
genom att man skickar iväg hunden med
kommandot ”nosa”. Hunden är i koppel och
ägaren följer efter hunden. Föraren får inte
dra eller på något sätt påverka var hunden
nosar. Det är ett självständigt sök från hundens sida.
Hur tränar man?
Hunden ska lära sig att söka efter en doft.
På vår hundskola används en hydrolat av
eucalyptus som oftast sätts på en möbeltass eller en bomullspinne. Inlärningsmetoden är klassisk betingning. Först lär sig
hunden att sätta nosen över en doftkälla
innebär klick, vilket betyder ”bra, nu kommer du strax få din belöning”.
Man trappar därefter upp träningen med
att exempelvis lägga ut flera pizzakartonger, där en doftkälla ligger i en av kartongerna. Det här utökar man sen till andra
sorters behållare, som plastbehållare eller
uppochnervända krukor.

Nosework

Fram med råtthundsegenskaperna
Snusa tycker att det är så roligt att få nosa
och hon blir så glad när jag tar fram noseworkgrejerna. Jag märker också att hon
blir uttröttat nöjd ett sökpass.
I nosework är det hunden som arbetar och
tar sina egna beslut. Det är därför jag tycker det passar våra självständiga råtthundar
så bra. Roligt att se är hur hon numer orkar
att nosa en längre tid och över större områden än vad hon gjorde i början.

Parallellt med detta sker också sök i olika
miljöer, som exempelvis i ett möblerat rum
eller på ett fordon, kallat fordonssök. Ju
längre upp i kurserna man kommer, blandas också ”blindsök” in. Det innebär att
föraren inte heller vet var doftkällan sitter,
utan det vet den som agerar domare.
Lite senare i träningen lägger man dessutom till att lära in hur hunden ska markera.
Vi använder oss av markeringen ”nosfrys”,
där hunden ihållande pekar med nosen på/
vid/mot doftkällan.
Belöning
När vi tränar nosework använder jag inte
vardagsgodiset. Istället åker hårdvalutan i
godisväg fram. Detta för att associera ett
fynd av en doftkälla med ett himmelskt
godisregn, vilket triggar viljan att söka än
mer.

Självständigt arbete
I början var det svårt för mig som förare
att ignorera när hon tittar på mig och ber
om hjälp. Jag har ju lärt min hund att kommunicera med ögonkontakt i exempelvis
skvallerträning och i rallylydnad, men i nosework får hunden inte ta hjälp av oss utan
de ska klara allt själva. För mig handlar det
om att lära mig att läsa av min hund och
hur hon beter sig vid en doftkälla.
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Lärdomar
Vad som ökar utmaningarna för hunden är
när man placerar doftkällan på nya ställen,
som exempelvis långt uppe på en vägg eller
i ett hål i marken. Som förare måste man
hela tiden vara uppmärksam på hunden
då det är viktigt att klicka exakt när hunden markerar vid doftkällan. Annars kan
hunden börja slarva och visa ”ungefär här”,
vilket inte är gott nog om man vill tävla.
För den tävlingssugna finns där tre klasser
- eucalyptus, lagerblad och till slut lavendel. Innan man tävlar behöver man göra ett
doftprov för respektive doft och klass.
Omständigheter som regn och blåst försvårar sök. Nosework är då så fiffigt att det
går lika bra att söka inne. Bra för träningen
är att söka på så många olika och okända
platser som möjligt. Så ta med dig ditt
nosework-kit och sök under promenaden.
Det som är så fantastiskt med den här aktiviteten är att det går att lära hunden vilka
dofter som helst, exempelvis kan man på
samma sätt låta hunden leta efter kantareller!

#Emm a Söde r b l om o c h S n u s a

Uppskattade besök
Vid besök presenterade jag oss och fick då
även tala om vilka regler som gällde, exempelvis att det bara var särskilt hundgodis som gällde, där sockerbitar, kakor med
mer var inte tillåtet. Vi deltog i ordinarie
gemensam dagverksamhet, sittgympa,
musikkafė, högläsning, målarverkstad och
dels gick vi runt till olika lägenheterna.

Med fallenhet som terapihund
Redan som tio veckors valp visade Buster anlag för att bli terapihund när vi som
anhöriga besökte min far vid äldreboendet.
Övriga boende blev överlyckliga; normalt
tysta människor började prata med varandra, andra fick kela en stund eller bara
ge honom godis. Busters anlag visade sig
genom ett genuint intresse att vara ’social’
med övriga boende på olika sätt, sitta nära
och bli klappad, se ut som om han förstår
vad den som pratar med honom säger, eller
bara busa lite på ett lugnt sätt.

De boende fick givetvis locka på Buster och
klappa/kela med honom men inget hoppande/klättrande fick ske. Utöver detta
gick vi rullstolspromenader, både med och
utan medföljande personal. Många av de
boende har haft egen hund tidigare och
Buster blev lite substitut för deras egna
hundar. ALLA, både boende och personal,
såg verkligen fram emot våra besök. Besöken var inte så långa – ca 1 dryg timme/
gång, eftersom dessa besök är ansträngande för alla hundar.

Utbildning och praktik
Några år senare presenterades Busters dotter Juni som terapihund, och då började jag
undersöka möjligheter till utbildning. När
en kurs utlokaliserades till vår grannby dryga milen bort anmälde jag oss för ett uttagningsprov. Det gick bra och dagen efter
var vi tolv ekipage som påbörjade utbildningen. Utbildningen bestod av sex helger
spridda över tio månader, med självstudier
och recensioner av ett stort antal böcker,
special-/anpassad träning med hundarna,
praktikperiod inom valt område, samt examenshelg som avslutning.

Trygghet och säkerhet
Under utbildningen lades mycket vikt
på säkerhet, både för hunden men naturligtvis även för de som vi besökte.
Därför var hänvisningen ”Filten” särskilt
viktigt att kunna då filten fungerar som
säkerhetsområde dit hunden går direkt
på kommando. Detta för att inte utsätta
varken sig själv eller klienten för olämpligt beteende. Detta låg som en röd tråd
genom hela utbildningen.

två olika sorters terapihundar
Terapihundar kan arbeta inom två olika
huvudområden: rehabilitering och rekreation. Rehabiliterande terapihundar är en
del av sin förares ordinarie verksamhet och
ingår i någon slags behandling. Bland annat
kan hundarna få patienter att öppna sig
och våga berätta om sina problem. Rekreerande terapihundar ska ge en berikande
vardag i ordinarie verksamhet inom ett
antal områden, t.ex. äldreomsorg.

Kontakt och tricks
Viktigt för oss förare är att kunna läsa
av och tolka vår hunds signaler och vid
behov ge hunden rätt stöd eller kommando. Vi fick också massor av tips hur
vi skulle träna in olika andra moment
som exempelvis kontaktövningar, apport
och klicker som inlärningsmetod. Utöver
detta skulle vi öva in fem olika tricks att
kunna visa upp för klienterna.

Det blev många praktiska lösningar som
underlättade för både de boende och Buster i jobbet. Buster fick sitta still på en stol
i klapphöjd eller bara ligga på en speciell
handduk hos de som godkänt sängbesök.
Det var definitivt inga problem, tvärtom,
Buster var jätteduktig!
Vi tolv ekipage som påbörjade utbildningen tillsammans jobbar inom radikalt olika
områden, men alla gör en fantastisk skillnad inom sitt område: tandläkarhund,
skol- och/eller läshund, bland våldsutsatta
kvinnor, inom olika delar psykologi osv.
Ett alldeles specifikt minne lever kvar hos
mig. En gång, i början på praktiken, släppte
jag Buster för att gå runt och hälsa i storgrupp. Han gick till en boende, hälsade
snabbt och fortsatte till en kvinna i rullstol.
Där stannade han. Efter en LÅNG stund
fortsatte han till nästa boende. Efter avslutat besök fick jag veta att den kvinnans
man gått bort på natten. Buster kände att
just hon behövde extra uppmärksamhet
just den dagen.

Foto: Lena Andersson

#L o t t a S u n de o c h B u s te r

samma tävlingsmall men ju högre upp i
klasserna man kommer desto mer precision behöver ekipaget ha. MOmenten blir
också svårare. I avancerad och mästarklass
ska hunden också kunna utöva alla moment på höger sida.
Vad märker du för effekt på din
hund?
Lucas kan vara svårmotiverad till träning
och tävling. I rallylydnad får man prata,
peppa och använda kroppsspråket hur
mycket man vill till skillnad till den traditionella lydnaden. Jag upplever en positivare effekt på hunden och det blir lättare för
hunden att förstå vad man vill att den ska
göra. Samspelet och bandet mellan mig
och min hund har inte bara blivit bättre på
tävlingsplan utan även i vardagen. Både
hund och förare får en bättre kontakt, lär
känna varandra på ett djupare plan och
man lär sig läsa av sin hunds signaler.
Den 1 juli 2011 fick Sverige en ny officiell
hundsport - rallylydnad. Idag tävlar och
engagerar sporten över tusen hundintresserade hussar och mattar runt om i
Sverige.
Jag började tävla rallylydnad 2013 med min
schnauzer Lucas. Medtävlande pratade
bakom rygg om hur en ung tjej över huvud
taget skulle få runt denna hund som vare
sig var bruks- eller vallhundsras på banan.

Det som sporrar mig till att fortsätta är att
visa hur duktig vår älskade ras är och förhoppningsvis inspirera andra till att våga
testa sporten.
Vad är rallylydnad?
Rallylydnad bygger på samspel, fokus och
glädje mellan hund och förare. Tillsammans ska de ta sig igenom en bana som domaren har byggt upp och med så få fel som
möjligt. Alla börjar på 100 poäng och den
med högst poäng och med minst avdrag
vinner klassen. Momenten i rallylydnad
bygger på vardagslydnad mixat med den
traditionella lydnaden och freestylen.

Men vet ni, jag och Lucas har hamnat på
pallen många gånger. Vi har tagit två silver i ungdoms-SM och vi har slagit duktiga
ekipage under SM-tävlingar. En schnauzer
I rallylydnad har vi fyra klasser: nybörjarkan mer än vad många hundägare tror. De
är envisa, absolut, och det är många gånger klass, fortsättningsklass, avancerad klass
och mästarklass. Alla klasser bedöms efter
man har velat ge upp.

Tips om träning och tävling
Är man sugen på att testa rallylydnad är
tipset att anmäla sig till kurs. Då får man

den hjälp och förståelse för sporten man
behöver i träning, momentutförande och
individuell träningshjälp. En kunnig stöttande hand ger trygghet och därmed ofta
ett bättre resultat. Man kan anmäla sig
till kurs på sin brukshundsklubb eller till
en privat tränare. Det viktigaste är att inte
känna någon press till tävling utan att du
och din hund ska ha roligt tillsammans så
om det bara är på tränings nivå eller räcker
hela vägen till SM.
Vi kommer inte ifrån att Schnauzern är
mycket hund med sina egna idéer om hur
saker och ting ska vara, vilket också är
charmigt men kan vara lite knepigt ibland
vid träning. Tänk på att köra korta träningspass så ni behåller fokus på varandra. Ta
mikropauser ibland med mycket lek och
beröm så ni bygger upp en förväntan. Träna bara när du känner dig pigg och glad då
hundar är experter på att läsa av hur vi mår
och ha riktigt roligt med din bästa vän.

#Al e x a n d r a N i rs jö o c h L u c a s

godis och leksak. Det bjuds alltid på en godis när jag ”bett” hunden om något. Detta
gör att vi har god kontakt från början och
jag har mycket gratis vid fortsatt träning.
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Träning ska vara roligt
I min träning är A och O glädje för hunden och mig. Gör hunden fel, hämtar jag
hunden och vi gör om. Jag blir ALDRIG arg
och använder inte ordet nej vid träning.
Har man ingen bra dag, så är det bättre att
sluta träna, än tjata och att hunden märker
att allt inte är ok.
När jag tränar inför tävling så tränar jag
endast de momenten som jag inte är nöjd
med, de andra momenten hoppar jag över.

Mina schnauzrar har haft lätt för olika
saker. Däremot har inkallningen alltid varit
lätt för mina och det är något som jag har
lärt in från valpstadiet. Jag är glad och
konsekvent vid inkallning och också noga
med beröm.
Vid tävling/inför ett moment: Jag pratar
alltid med hunden innan momentet. Jag
talar om vad vi ska göra, så hunden är förberedd. Och är noga att hunden lär sig att
en klapp eller ett uppmuntrande ord är ett
beröm, så den känner uppskattning även
vid tävling.

Mina mål har alltid varit tävling. Hunden
ska kunna alla moment innan vi tävlar. Jag
har alltid haft mål att jag ska stå på pallen
Jag för statistik över alla tävlingar, skriver
vid tävling med bra poäng oavsett klass.
in alla resultat och mina placeringar i en
När vi hamnat i den högsta klassen så är
bok. Då kan jag sen gå igenom vad som inte det championat som varit målet. Målet har
gick bra och träna extra på det.
också varit att kvala till SM. På -90 talet
var jag även med i landslaget.
Effekten av all träning
Av träning får hunden mer frihet. Hunden #Je n s Jo h a n s s o n
vill vara till lags, vill vara nära sin förare och
ha koll på sin flock. Man får helt enkelt ett
lättare vardagsliv, hunden kan vara lös, den
lyssnar och vet att man får alltid beröm, en
klapp eller godis.
att lägga en grund
I valpstadiet tränar vi hemma, sitt, ligg, inkallning mm. Eftersom jag vet att jag i slutändan vill tävla så görs allt rätt från början.
Beröm och uppskattning är jag noga med. I
mina fickor finns det alltid

Beröm är jätteviktigt. Man ska visa sin uppskattning som jag skrev tidigare. Och var
ärlig mot din hund.
Schnauzerns egenskaper + träning
Överlag har jag märkt samma sak på alla
schnauzers jag haft. De har svårt att hålla
koncentrationen eftersom de måste hålla
reda på allt omkring. Man måste verkligen
träna med störningar.

Vad märker du för effekt på dina
hundar?
De älskar att gå blodspår och blir väldigt
mentalt trötta om jag lagt spår med lång
liggtid och/eller med andra svårigheter.

Vilt-

Vad har varit svårt/lätt för dina
hundar?
Min ena schnauzer tyckte det var roligare
att spåra än att stanna vid klöven. Det har
varit lätt att lära dem blodspår då de har
fallenhet för detta.

spår

Vad går Viltspår ut på?
Viltspår går ut på att bedöma hundens
spårförmåga. Man ser också till hundens
lämplighet för eftersök på trafikskadat,
skadeskjutet eller dött klövvilt alternativt
stort rovdjur.
Hur börjar man träna Viltspår?
När jag tränar att spåra klövvilt använder
jag mig av en klöv och blod från nötkreatur. Klöven binder jag i ett långt snöre,
blodet har jag i en vattenflaska med kork
som man drar upp/trycker ner. Jag lägger
ett kort och rakt snitslat skogsspår i medvind med blodstänk mellan 0.5 – 1 meters
mellanrum med klöven släpande efter.
Snitslarna hänger jag på höger sida som
påminnelse för mig själv var jag har lagt
spåret. Vid spårslutet binder jag fast klöven samt lämnar belöning. Innan hunden

Hur belönar du din hund?
Beroende på hund/nivån på träningen så
har jag belönat med godis, taktilt, med
mjölkvatten eller lekt med hunden/klöven.

får påbörja söket får spåret ligga och vila i
ca tjugo minuter. I början räcker det med
fast halsband och vanligt koppel.
Att gå ett spår
Jag går snett mot där jag vet att spåret
går. Om hunden inte tar upp spåret går vi
bara därifrån. Om hunden tar upp spåret
följer jag med. Om den går av spåret stannar jag och väntar på att den söker upp
spåret igen.
Om hunden är helt ointresserad av att
uppta spåret igen går vi bara därifrån. Det
är viktigt att inte styra hunden. Om det
inte går bra får man istället avbryta. I de
fall hämtar jag klöven utan hund.
Vid spårslutet är det viktigt att berömma
med godis. Intresset för klöven förstärks
genom att leka med den plus att hunden
gärna får bära klöven till bilen.

Vilka utmaningar finns?
Vad som kan bli svårare för hunden är när
man låter liggtiden bli längre, från kort
liggtid till längre/dygnsgammal liggtid.
Dessutom kan det vara klurigt att hitta
olika marktyper att träna på.

Hur går proven till?
Allmänna regler som för andra tävlingar.
Du kontaktar domaren själv.
Anlagsklass: åldersgräns 9 månader.
Spåret 600 – 700 meter, 4 vinklar, 1
bloduppehåll på 15 meter.
Liggtid: 2-5 tim.
Max blodmängd är 2 dl.
Betyg: Godkänd eller inte godkänd.
Öppen klass: För att få tävla i Öppenklass
så måste hunden vara godkänd i Anlagsklass.Spåret 600-700 meter, 4 vinklar
varav 1 med bloduppehåll på 20 meter och
1 med bloduppehåll och återgång på ca 15
meter utan blod.
Liggtid: 12-24 tim.
Max blodmängd 2 dl.
I Öppenklass är det en upptagsruta om 25
x 25 m där hunden själv skall hitta spåret
och spåra ut från rutan åt rätt håll.
Även skott skall avfyras 50 – 100 meter
från spårslutet (med 9 mm pistol eller
hagelgevär).
Betyg: Inte Godkänd, 1:a, 2:a och 3:e pris
plus Hederspris om det gått extra bra.
Viltspårschampionat: 3 stycken 1:a pris i
Öppenklass av minst två olika domare och
godkänd testikelstatus.

# H e l e n e N o rd löf me d f y r a SE VCH
(S ve n s k a V i l t s pårs c h am p i o n )

Schnauzer som tävlar

						Årets hund 2016
Hund/Förare							

Schnauzer som tävlar

Poäng

Lydnad				
Adiolas Billy Boy/ Jens Johansson 					
96p
Argentas Brittany/ Annelie Wittenberg 				
44p
Scarlights Inka/ Karin Fjellström 					
42p
Jussikias Arya/ Sylvia Johansson 						38p
Wellfiths Strike/ Emilia Östlund 						
34p
Argentas Idalee/ Annelie Wittenberg 					24p
Argentas Izendia/ Eva Medin						20p
Rallylydnad
Svartpepparns Bam-Bam/Alexandra Nirsjö 				
136p
Argentas Brittany/ Annelie Wittenberg 				
133p
Argentas Idalee/ Annelie Wittenberg 					111p
Argentas Giovanni/ Maria Axelsson 					
106p
Argentas Izendia / Eva Medin						100p
Wellfiths Strike Emilia Östlund						
99p		
Scarlights Inka/ Karin Fjellström						99p
Argentas Yellowstone/ Maria Axelsson					90 p
Estellets Hedda-Lovely/Helene Nordlöf 				
67p
Chevrolets Just a Moonmint/ Irene Pettersson 			
5p
					
Arbetande
Argentas Giovanni/ Maria Axelsson 					
59p
Argentas Brittany/ Annelie Wittenberg 				
53p
Scarlights Inka/ Karin Fjellström 					
48p
Argentas Izendia / Eva Medin						48p
Svartpepparns Bam-Bam / Alexandra Nirsjö 				
48p
Wellfiths Strike/ Emilia Östlund 						
43p
Argentas Idalee/ Annelie Wittenberg 					39p
Jussikias Arya / Sylvia Johansson 					
36p
Bruks
Argentas Izendia / Eva Medin 						

14p

Agility
Velvet Dandys Diabolito / Darijo Poljak 					
Svartpepparns Bam-Bam / Alexandra Nirsjö 				
Trolljäntans Black Biscuit/ Madeleine Zeller 				

55p
52p
42p

Viltspår
Argentas Giovanni/ Maria Axelsson 					
55p
Argentas Kingsley/Maria Sundbom 					55P

Årets utställningshund sv
Velvet Dandys Aura/ V Lange,M Borg 						
Mohners Vega Valentina/ Maria Borg 						
Canine Connections Eugene / Veronica Ekberg 				
Skäggdoppingens Joy ́s Fiano By Dj/ Marie Johansson 			
Skäggdoppingens My Empress Elara/ Marie Johansson 			
Scandal Beautys Stella von Dopping/ Marie Johansson 			
Scahnaublacks Jasper of BBJ / Lotta Sunde 					
Skäggdoppingens My Empire of Europa/Marie Johansson 			

371 p SV BT
195 p SV
185 p sv BH
144 p sv
140 p sv
116 p sv
111 p sv
106 p sv

Årets Veteran sv
Skäggdoppingens My Empress Elara/ Marie Johansson			
Skäggdoppingens My Empire of Europa/Marie Johansson 			

140P sv BT
106p sv

Årets Utställningshund ps
Argentas Kingsley/Maria Sundbom 						
Chevrolets Altea America/Ulrika Hjort 						
Argentas Phoenix/ Boel Niklasson 						
Scarlights Gunde/ Anna Carlsson 						
Adiolas Gary Cooper / Monica Wogenius 					
Scarlights Galaxa / Marika Zimmer 						
Argentas Morrison/ Monika Johansson 						
Argentas Orianna/ Ingela Melinder 						
Chevrolets Armani Daytona/ Brit Klum 					
Heland Scarlight Arrak/ Christina Täljemark					
Argentas Precious/ Boel Niklasson 						
Argentas Pfeiffer/ Thomas Nargell 						
Chevrolets Just a Moonmint/ Irene Pettersson 				
Xocco Saltus Ze Zahrabske/ Boel Niklasson 					
Argentas Qlothilde/ Monika Johansson 					

221p ps BH
211 p ps BT
180p ps
171 p ps
171 p ps
165 p ps
156 p ps
151p ps
146 p ps
121 p ps
101 p ps
70 p ps
50 p ps
46 p ps
20 p ps

Årets Veteran PS
Velvet Dandys Sigrid Storråda/ Johanna Pettersson 				
Borodatij Djavol Graf Kaliostro/Ida Björklund 					
Scarlights Arrak/ Christina Täljemark 						

336 p ps BT
271 p PS BH
121 p ps

Tävlingsresultat inkomna 2017
Hund / Förare				

Datum				

Delonnix Dinex/Lena Pietsch Ulricehamn 170129		
Delonnix Dinex/Lena Pietsch Ulricehamn 170129		

Klass		

Forts		
Forts		

Har du varit ute och tävlat med din schnauzer?
Maila in resultaten till webbmaster@schnauzerringen.se

Poäng /pris

93 p
84 p

Schnauzer som tävlar

					

Den nya startklassen i lydnad

Lite kortfattat tänkte jag skriva om den nya startklassen i lydnad. Med det hoppas jag att fler
schnauzerägare kan lockas ut på tävling.
Momenten som ingår är:
Följsamhet
Inkallning
Sitt under marsch
Följsamhet
Hunden ska villigt följa föraren vid dennes vänstra sida
med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens ben.
Föraren väljer själv om hunden ska vara lös eller kopplad. Kopplet kan hållas antingen i höger eller vänster
hand. Kommando ges vid start, samt tempoväxling. Då
föraren gör halt ska hunden, för högsta betyg, direkt
inta utgångsställning. Den totala sträckan ska vara
30–60 meter. Momentet börjar med vanlig marsch.
Momentet ska innehålla en högersväng, en vänstersväng samt 5–10 meter språngmarsch.
Inkallning
Man lämnar hunden sittande och går ca 15 meter. Där
gör man helt om och på tävlingsledarens kommande
kallar man in hunden.
Sitt under marsch
På tävlingsledarens kommande går man fritt följ med
hunden ca 10 meter och stannar på tävlingsledarens
kommando och sätter hunden. Sedan går man ett var
runt hunden och utan att stanna kommenderar man
fot och går framåt tills tävlingsledaren kommenderar
att momentet är slut.

Apportering
Fjärrdirigering
Hopp över hinder
Helhetsintryck
Apportering
I detta moment får man ha med egen apportbock.
På tävlingsledarens kommando lämnar man hunden
sittande. Går ca 5 meter där man lägger apporten på
marken och fortsätter att gå ca 8 meter. Där vänder
man sig om och kallar in hunden som på vägen till dig
ska plocka upp apporten och ta den med sig. Hunden
lämnar av apporten antingen i fotposition vid sidan eller sittandes framför dig. Om man har hunden framför
sig så måste man efter att man tagit apporten kommendera in hunden i fotpostition.
Fjärrdirigering
Man lämnar hunden sittandes. Går framåt ca 5 meter
och vänder sig om mot hunden. På tävlingsledarens
kommando lägger man hunden antingen med handtecken eller röstkommando.
Hopp över hinder
Förare och hund ställer upp framför ett hopphinder. På
tävlingsledarens kommando så lämnar man hundens
sittandes kvar och går själv och ställer upp mitt emot
på andra sidan hindret. Sedan kallar man in hunden
som ska hoppa över hindret och komma och sätta sig i
fotposition på vänster sida om föraren.
Helhetsintryck
Domaren bedömer hund och förares samarbete. För
att få högst betyg måste samarbetet se positivt ut.

Välkommen till Ronden 2017!
				
				Datum: 14 maj
				Plats: Vilsta i Eskilstuna
				
Domare: Wera Hüber
				
Reservdomare: Eva Borg Liljeqvist
				Klasser 			Priser
				Valp 4-6 mån			150kr		
				Valp 6-9 mån			150kr		
				Junior 9-18 mån		200kr		
				
Vuxen
		
200kr
				Championklass		200kr		
				Veteran 8-10 år			200kr		
200kr
				Senior 10år >			

Anmälan görs via MG events senast den 11 april.
Det kommer även att finnas några
roliga klasser med anmälan på plats.
Anmälan till rallylydnad, lydnad och agility görs via dvärgschnauzerringen. Vid frågor kontaktar
ni: Ida Björklund ida@schnauzerringen.se eller Sofia Karlsson sofia@schnauzerringen.se

				
Under momenten får man inte klappa hunden, det får man bara göra mellan momenten.
Länk till mer utförlig genomgång hittar ni nedan
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/Lydnadsklass/Lydnad_start-klass2_regler_2017_hemsida.pdf

#S y l v i a Jo h a n s s o n

Välkomna!

Våra styrelsemedlemmar presenterar sig
I det här numret: Sylvia och Ulla
Specialklubben Svenska Schnauzer- Pinscherklubben träffades en helg i tidiga mars. Fem
personer representerade Schnauzerringen på
mötet. Mötet valde blanannat ny styrelse till
SSPK för 2017. Priser delades ut till årets vinnande hundar och några motioner klubbades
igenom. Protokollet från mötet finns att läsa
på SSPK:s hemsida (sspk.se).

Foto: Annelie Finnebäck

På bilden från vänster: Bo Skalin, Carina Andersson
Rapp och Veronica Lange

Bland annat utdelades pris till årets utställningshund och årets svenskfödda utställningshund CH. Velvet Dandy's Aura,
schnauzer svart, med ägare och uppfödare
Veronica Lange & Maria Borg.
Foto: Annelie Finnebäck

Jag heter Sylvia Johansson och är sekreterare i Schnauzerringens styrelse.
Till vardags arbetar jag som undersköterska i Falkenbergs kommuns hemtjänst.
Nu har jag två schnauzrar - Elestorps
Amfora Veronica ”Smilla” och Jussikias
Arya ”Ixi”. Jag tränar och tävlar lydnad,
rallylydnad och spår med mina hundar.
Även nosework har jag börjat med. Jag
tränar främst med Ixi som är inne på
sitt fjärde levnadsår. Smilla är elva år
och hon tränas mest för aktiveringens
skull.
Varför fastnade jag för schnauzer?
Det är en lagom stor hund vars temperament passar mig. Den hänger med på
allt och den blir inte stressad om man
inte tränar eller aktiverar den varje dag.

#S y l v i a Jo h a n s s o n

Mitt namn är Ulla Chowdhury, jag
är 65 år och driver eget företag inom
dricksvattenkvalitet och säkerhet tillsammans med min man. Jag bor utanför Stockholm i Vidja, med skogen
alldeles bakom huset. Sedan ett år tillbaka sitter jag i styrelsen som ledamot.
Just nu har vi bara en schnauzer,
Vidja's Black Boss, som är en svart
schnauzer på snart sju år. Tidigare har
jag ställt ut Boss och vi har även gått
kurser i agility, lydnad, rallylydnad och
lägger spår för att det är så roligt. Schnauzer är en underbar familjehund och
Boss älskar våra barnbarn.
År 2000 köpte vi vår första schnauzer efter att tidigare haft schäfer. Vi
ville ha en mindre hund men ändå en
hund med vaktegenskaper. Sedan kom
fler schnauzrar in i vår familj och vi har
tillsammans haft både Boss mormor
(Trolljäntans Tumme-Lisa) och mamma
(Trolljäntans Äja My Best). Jag har haft
två valpkullar, men just nu finns tyvärr
ingen tid.

#U l l a C h o wdh u r y

Pälsvårds- och trimkurs i Skara
Kallelse till
Schnauzerringens uppfödar- och medlemsmöte i Skara
1 april 2017
Lördagen den 1 april träffas vi på Skara Brukshundklubb och lyssnar på
Irené Berglund, som är husdjursagronom och duktig i populationsgenetik.
Vi lyssnar även på Bodo Bäckman från SSPK.
Både uppfödare och medlemmar är välkomna att lyssna till förmiddagens
föreläsare och delta i vår gemensamma lunch.
Glöm inte skicka in de funderingar ni vill ta upp under dagen till carola@schnauzerringen.se
9.30 		

Samling, Kaffe ooch fralla serveras.

I vår har vi två kurser, en för nybörjare och en fortsättningskurs.
Lördagen den 22 april riktar kursen sig till dig som har trimmat innan och vill lära dig mer.
Lördagen den 13 maj riktar kursen sig till dig som vill lära dig
sköta pälsen på din schnauzer.
Vi startar kl. 09.00 och håller på till 16.00. Kurserna anordnas
av Carola Selin Sabel, kennel Cubits och Renée Östrand, kennel Cegali.
För mer information kontakta Renée på mobil 0705-196328
eller via mail: renee@cegali.se
Välkomna

Carola & Renée

10.00 		
Irené och Bodo informerar oss om HD status och hjäl
			
per oss reda ut vad HD index kan ha för betydelse för
			våra hundar.
12.30 		

Lunchbuffé serveras kostnad 125:-/pers.

13.30 		

Uppfödarmöte startar.

16.00 		

Avslutning

Anmälan skickas till carola@schnauzerringen.se senast måndag 27 mars.
Buffén kommer vara laktosfri. Övrig specialkost anmäls till Carola.
Välkomna till en givande dag!

				

Avelskommittén Carola, Karin och Renée

Vägbeskrivning till Skara Brukshundsklubb: Kör E20 och tag av trafikplats Glasbacken. Söderifrån tag vänster
i första korsningen och efter ca 100 meter tag höger, därefter ser du Bruksundsklubbens skylt på höger sida.
Kommer du norrifrån kör under E20 och ca 150 meter, tag sen höger och du ser brukshundklubbens skylt.
http://www.skarabk.se/gallery_23.html

Påminnelse om att det
är---->

Fototävling!

Skicka in dina bilder på dig och din
schnauzer!
Inför varje nummer väljer vi ut ett foto som får
pr yda framsidan av nästa S chnauzerbladet!
S chnauzerringen behöver skapa ett fotobibliotek
med bilder av våra hundar. Vi skulle därför bli ytterst
tacksamma om ni medlemmar skickar in foton på
era älskade skägg. Maila in bilderna till redaktor@schnauzerringen.se

Annons

PROFESSIONELLA

PRODUKTER FÖR HUSDJUR
Din bästa vän vill också vara fin. I stort sett alla husdjur som har päls kräver någon form av pälsvård, och företagen
som erbjuder produkter för ändamålet är många. Hos Bratt Pets hittar du ett komplett sortiment av kvalitetsprodukter som gör det möjligt för dig att agera som en professionell groomer på hemmaplan. Om du inte införskaffar
produkterna i yrkessyfte förstås.
Bratt Pets är företaget som erbjuder ett komplett sortiment av
spännande produkter såsom klippmaskiner, skär, saxar, borstar,
schampon, fönar och andra professionella pälsvårdsprodukter
till hund, katt och häst.
– Vi arbetar i huvudsak med redan etablerade varumärken
från Oster, Andis och Roseline, som säkerligen många djurägare redan är bekanta med. Vårt kundsegment är i första hand
privatpersoner som efterfrågar kvalitativa pälsvårdsprodukter,
säger Michael Rudkrantz ansvarig Business Manager på Bratt
Pets.
Men kundsegment är givetvis även företag, salonger, djurbutiker, veterinärer och ridskolor.
KUNDNÄRA FÖRETAG
Tid är bristvara för många av oss idag, och därmed har handel
över nätet förenklat tillvaron för väldigt många.
– Vi är väldigt måna om att alla våra kunder ska vara nöjda
och ställer alltid upp med att svara på frågor och lägger stor
vikt vid att guida till rätt produkt och delge vår expertis inom
allt som rör skötsel och vård för respektive produkt, säger
Michael.
En olycka händer så lätt. Skulle du tappa din dyrbara klippmaskin i golvet eller är i behov av att slipa dina slöa saxar och
skär, kan du som kund med fördel skicka dina produkter till
Bratt Pets verkstad på Tyresö i Stockholm. Här finns också kundtjänst och administration är beläget under samma tak. Sköter
du om dina verktyg kommer de också hålla en längre livslängd.
– Många kunder ringer till oss både med frågor kring hur
man använder sin produkt på bästa sätt eller vad man gör om
exempelvis en maskin blivit väldigt varm. Med tanke på att
merparten av vår försäljning sker via nätet, så lägger vi stor vikt
vid kundservice och varje persons unika frågor, säger Michael.
PÄLSVÅRDSTIPS
Efterfrågan på bra produkter för hemmabruk har ökat. Talar
man om hundar så kräver dom mer eller mindre underhåll av
pälsen.
– Det är svårt att ge några generella svar på hur man bör ge
pälsvård till sin hund, katt eller häst. Då pälsvård av naturliga
skäl skiljer sig åt beroende på vilket djur och ras det handlar
om. Däremot vill vi gärna ge våra kunder information om varje
produkts egenskaper och skötselråd för att guida varje kund till
korrekt produkt, säger Michael.
Han poängterar även att de kunder som köper produkter i
syfte att ställa ut sin hund, katt eller häst bör rådgöra med sin
uppfödare eller rasklubb kring hur utförandet av korrekt trimning och klippning går till.

UTBILDNING
Bratt Pets erbjuder rasklubbar utbildning i hur man använder
klippmaskiner på bästa sätt.
Men också hur man sköter och tar hand om produkterna för
att bibehålla livslängden. Ju mer kunskap man har om varje produkts unika egenskaper kring användning, desto bättre kommer slutresultatet bli.
– Våra kunder har alltid olika önskemål om vad man vill att
produkterna ska ha för egenskaper. En del efterlyser att de ska
vara ergonomiska att arbeta med, andra efter sladdlösa osv.
Allt som vi har i vårt sortiment håller god kvalité men återigen
beror det på vad man ska använda sin produkt till. Det är väl lite
en fråga om tycker och smak, menar Michael

SKÖTSELRÅD

ü Först och främst ska du alltid se till att pälsen är ren innan

klippning och trimning. Minsta lilla gruskorn kan slita på
skär och klippmaskiner.
ü Rätt maskin för rätt jobb är givetvis en förutsättning.
ü Var noga med att rengöra efter användning. Slöa saxar
och skär bör slipas och smörjas emellanåt. Sköter du om
dina grejer kommer de också hålla en längre livslängd.

Mer information, kontakt och beställning av
Bratt Pets produkter finner du på www.brattpets.se

