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                 Ordförande har ordet
Så var det nytt år och nytt sekel efter ett lyckat jubileumsår 2019. 

Året inleddes med en rivstart i Göteborg och MyDog. Förutom på en nordisk och en internationell 
utställning visade vi upp våra hundar på rasparaden i stora ringen för en jättepublik. Vid hade 
också vår egen monter med många besökare. Vi delade under de fyra dagarna ut mer än 150 
st informationsblad och foldrar. Intresset var stort även om några frågade efter dvärgschnauzer. 
Uttrycket ”Är dom så stora?” eller ”Är det en liten Riesen” förekommer. Det finns all anledning att 
fortsätta visa upp våra ”standard schnauzers” i alla sammanhang. 

Förberedelserna för vår utställning Ronden är i full gång och den kommer att även i år hållas på 
Vilsta i Eskilstuna. Datum för utställningen är den 16 maj i anslutning till SSPKs utställning den 17 
maj. Vi hoppas kunna upprepa förra årets succé vad gäller prisbord och antalet deltagare.

Årsmötet kommer att hållas den 22 februari på Örebro Brukshundklubb. Handlingar till årsmötet 
kommer att läggas ut på vår hemsida i god tid innan mötet. På mötet kommer vi bland annat att 
fatta beslut om nya stadgar. Det är små förändringar i stadgarna, som redan är beslutade att gälla 
för rasklubbar inom SSPK från 2020-01-01. SSPK har också beslutat om att påbörja ett värde-
grundsarbete och fattat beslut om att tillsvidare ska SKKs värdegrund gälla. Denna värdegrund 
kommer också upp till beslut på vårt årsmöte. Vi hoppas att denna kan komma att genomsyra all 
social kommunikation inom Schnauzerringen med en positiv attityd och med respekt för våra olika 
åsikter och demokratiskt fattade beslut.

Vid årsmötet kommer att fattas beslut om logotype där det ena förslaget är att behålla den nu-
varande oförändrad och det andra en, som vi tycker, ger en mer representativ bild av dagens       
schnauzer.

Vi kan också redovisa en mycket positiv medlemsutveckling med en ökning på 9% från föregåen-
de år. Det är oerhört glädjande och vi hoppas att det är ett tecken på att intresset för schnauzern 
ökar. Vi behöver det för att kunna bibehålla och utveckla en stabil avelsbas för vår härliga ras.

Ett inriktningsmål för det nya året är också att finna bra sätt att knyta ihopa gemenskapen i vårt 
långa land. Det finns idéer om detta som vi vill arbeta med.

Till sist - kontakta gärna våra funktionärer och dela Era synpunkter och idéer. Vi är alltid beredda 
att ta del av dom.

070-562 07 94; jan.hockart@outlook.com - övriga telefonnummer och e-postadresser hittar ni på hemsidan.

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. Artiklar utan signatur är skrivna av redaktören.



På jobb i Göteborg 

Jag och Mazze har varit på jobb i Göteborg. Det 
hette visst MyDog och där var det massor med 
hundar av alla sorter som gjorde ringspring. Det 
gjorde vi med och domarna tyckte att vi var excel-
lenta schnauzrar. Allra snyggast var några av våra 
kompisar.

Vi fick jobba också. Husse tyckte det var bra om vi 
kunde visa alla tvåbeningar vilka fina hundar som 
schnauzrar är. Anki och Iris jobbade också med det 
tillsammans med våra kompisar Loona och Alice. 
Alice är min och Izzas dotter och vi är väldigt stolta 
över henne.

Husse och jag fick vara med i hundparaden 
där alla olika hundar fick visa sig för en massa 
människor. En tant pratade om hundarna och om 
mig sa dom att jag var en tuff hund. Det tyckte jag 
var lite fel för jag är bara mest glad och rolig. Dom 
kanske menade att vi är duktiga på att vakta för det 
är vi - vårat jobb.

Sedan fick vi jobba i schnauzermontern och det 
var kul. Det kom en massa trevliga små och stora 
tvåbeningar och hälsade på oss och sa att vi var 
väldigt trevliga hundar när vi pussade på dom.

Alice var jätteduktig fast hon inte är så gammal 
och så är hon väldigt söt. Hon blev trött ibland och 
fick vila sig. Det blev inte Mazze för hon är som en 
duracellkanin säger husse.

När vi kom hem till Vickemobilen kunde vi se att 
Mazze och husse var med i nyheterna på TV där 
en tant pratade om labradoodle. Synd att vi inte 
fick syn på henne innan. Då hade hon kunnat prata 
om schnauzrar istället.

Hälsningar från Vicke Viking (Mazze hälsar också)



Välskötta hundar lever längre 
Ny forskning visar att hundar som hålls välmusklade och utfodras så att de slipper övervikt 
lever längre. Det handlar inte om någon marginell skillnad - studien visade att de hundar 
som sköttes väl levde flera år längre än genomsnittet.   
 

Vikt, muskler och foder påverkar livslängden 
I den nyligen publicerade studien, genomförd av forskare från Sveriges lantbruksuniver-
sitet i samarbete med brittiska och schweiziska kolleger, konstateras nämligen att bibe-
hållen muskelmassa i kombination med en låg ökning av fettmassan med ökad ålder är 
relaterat till ett långt friskt liv hos labradorer.
För att få behålla din hund i livet under lång tid ska du som ägare med andra ord se till att 
den inte blir överviktig, ge den bra foder och se till att den hålls vältränad. 
Så gick studien till
Den genomsnittliga livslängden hos labrador retriever är ungefär 12 år. I studien har man 
jämfört en grupp om 39 labradorer med tre kontrollgrupper från tidigare studier av sam-
ma ras. Studien påbörjades 2004 och avslutades i september 2015 då den sista hunden i 
gruppen uppnådde den aktningsvärda åldern 17,9 år.
Hundarna i studien utfodrades med bra foder och hölls i lagom hull och de fick relevant 
vård, omvårdnad och skötsel. Dessa hundar levde längre än hundarna i kontrollgrupperna. 
Nästan 90 % uppnådde 12 års ålder, jämfört med 30 % av hundarna i kontrollgrupperna. 
Dessutom blev 28 % av dem mer än 15,6 år gamla, vilket bedöms som mycket långlivat.

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

Aktuell forskning

Källa: Agria
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Mentaltest 2007 (MT2007)
Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens be-
teenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.
Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben.
Det ena är enligt det regelverk som godkänts av Svenska Kennelklubben. Detta är samma regler 
som gällt sedan 2007 och benämns MT2007. Resultaten från MT2007 registreras av Svenska 
kennelklubben i Hunddata.
Det andra är Brukshundklubbens nya MT - MT2017.

Om mentaltest 2007
Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där men-
taltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest 
blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade 
utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten 
innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. 
MT2007 är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Resultat MT2007
Resultaten från MT2007 registreras i Svenska Kennelklubbens hunddata.

Exteriörbeskrivning av brukshundraser
Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen 
mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens 
exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.
Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:
Från 12-17 månaders ålder.
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.
Från 18 månaders ålder.
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Korning för brukshundraser
Ursprungligen innehöll titeln korning godkänt resultat på tre delar, en mentaldel, en exteriördel och 
en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen 
är en egen del medan godkänt mentaltest tillsammans med godkänd exteriörbeskrivning från 18 
månader numera är grunden för korning.
Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra 
för hundar av brukshundras.
I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. 
Hundar som blir godkända i både mentaldel (MT2007) och exteriördel erhåller den meriterande 
titeln korad som registreras i Svenska Kennelklubbens hunddata.
Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. Utöver våra korningar kan även Schnau-
zer-Pincherklubben (SSPK) arrangera korningar för sina raser.
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Om Korning
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Sponsring medlemmar
Sponsring 2020

BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr

Gåvomedlemskap 100 kr /gåvomedlemskap. 
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan)

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på 
protokoll (gäller BPH,MH,MT)

När det gäller HD-röntgen skicka kvitto på utförd röntgen till:

vår kassör Lena Lindberg, kassor@schnauzerringen.se 
med info om konto för inbetalning av sponsringen. 

Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben.

/Schnauzerringens styrelse

Tassa
Foto: Eleonore Andersson
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Årsmötet 2020
Årsmötet kommer att hållas den 22 februari 2020 på Örebro Brukshundklubb. Viktiga datum enligt sam-
manställning nedan.

Handlingar    Senaste datum
• Förslag till stadgar  2019-11-22
• Motioner till styrelsen  2020-01-11
• Årsredovisning till revisorer 2020-01-25
• Kallelse årsmöte   2020-02-01
• Revisionsberättelse  2020-02-08
• Valberedningens förslag 2020-02-08
• Handlingar årsmöte  2020-02-15
• Årsmöte    2020-02-22

På årsmötet kommer resultat av ”Årets hund” att presenteras och förutom stadgeenliga frågor kommer  
frågan om ny logotype och värdegrund upp till beslut.

Årsmöte

Örebro Brukshundkubb
Karlslund 104
705 93 Örebro

Från E18/E20 avfart 112 mot Garphyttan, Karlslundsgatan västerut 2,2 km.

Vi bjuder på lättare förtäring från kl 10:30. Sista anmälningsdag är den 16/2.

Årsmötet börjar kl 11:30.

Om Ni åker tåg, kan vi ordna transport från Örebro Centralstation tel 070-562 07 94.
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MyDOG 3/1  
MyDOG i Göteborg lär vara Nordens största hundevenemang med såväl nordisk som internationell 
utställning, SM i Nosework och Freestyle, massor med föreläsningar, uppvisningar, rasutställningar, 
rasparad och försäljning av hundtillbehör. 

Vi visade upp schnauzern i rasparaden och i egen monter.

SCHNAUZER, PEPPAR & SALT
Antal:  23
Domare:  
MALO ALCRUDO RAFAEL, SPANIEN - BIR, Avel/uppf.
grupp
 
BIR:   
DK JV-18 DK V-18 FI UCH NORD UCH FRIENDS FOR 
ALL BAGHERA
Ägare: BERG SARA, VISBY
Uppfödare: HEDÉN BENGTSSON ANNIKA, BUA 
 
Bästa valp:   
FRIENDS FOR ALL CELINE
Ägare: WELLE RICKHARD, MÖLNDAL
Uppfödare: BENGTSSON ANNIKA, BUA 
 
Bästa JKL:   
INVIDIA DIOS PRIMA VIOLINO
Ägare: BENGTSSON ANNIKA, BUA
Uppfödare: DEMENKO E.V., RYSSLAND 

SCHNAUZER, SVART
Antal:  9
Domare:  
MALO ALCRUDO RAFAEL, SPANIEN - BIR, Avel/uppf.
grupp
 
BIR:   
FIFTY SHADES OF BLACK DALLAS
Ägare: CECILIE HUSEBY MIDTGAARD, FREDRIK-
STAD, NORGE
Uppfödare: BRUSEVOLD SANDRA, NO-1734 HAFS-
LUNDSÖY 
 
Bästa JKL:   
VELVET DANDY'S LUDMILA
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄS-
TERÅS 

BIR Friends For All Baghera
BIM Elestorps Belle de Boskoop

BIR Fifty Shades Of Black Dallas
BIM Velvet Dandy’s Ludmila (Även bäst i JKL)



MyDOG 3/1MyDOG 4/1  
SCHNAUZER, PEPPAR & SALT
Antal:  25
Domare:  
TALVITIE MARJA, FINLAND - Valpklass
BASKARAN SOTO MARTIN, SPANIEN - BIR, Avel/
uppf.grupp
 
BIR:   
DK UCH SE UCH MOHNER'S WATCH OUT
Ägare: SELIN SABEL CAROLA, SKARA
Uppfödare: CHRYSIDIS HELLE & STAVROS, DAN-
MARK 
 
Bästa valp:   
FRIENDS FOR ALL CITRUS
Ägare: BENGTSSON ANNIKA, BUA
Uppfödare: BENGTSSON ANNIKA, BUA 
 
Bästa avelsgrupp:   
DK UCH NO UCH SE UCH CUBITS KELLY
Ägare: SELIN SABEL CAROLA, SKARA
Uppfödare: SELIN SABEL CAROLA, SABEL TOVE, 
SKARA 
 
Bästa uppfödargrupp:   
Kennel: CUBITS
Uppfödare: SELIN SABEL CAROLA, SABEL TOVE, 
SKARA 
 
Bästa JKL:   
INVIDIA DIOS PRIMA VIOLINO
Ägare: BENGTSSON ANNIKA, BUA
Uppfödare: DEMENKO E.V., RYSSLAND 

SCHNAUZER, SVART
Antal:  9
Domare:  
BASKARAN SOTO MARTIN, SPANIEN - BIR, Avel/
uppf.grupp
 
BIR:   
NO V-19 SE JV-19 SE V-19 VELVET DANDY'S NID-
HÖGG
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄS-
TERÅS 
 
Bästa JKL:   
VELVET DANDY'S LUDMILA
Ägare: LANGE VERONICA, VÄSTERÅS
Uppfödare: LANGE VERONICA, BORG MARIA, VÄS-
TERÅS 

BIR Mohner’s Watch Out 
BIM Invidia Dios Prima Violino

BIR Velvet Dandy’s Nidhögg
BIM Rhiva Khagrass



MyDOG Rally  
Delonnix Dinex ”Nexa” med Lena Pietsch
RLD A 
RLD F 
RLD N 
SE RALLYCH

86 poäng i mästarklass

Foto: Marta Roslaniec

Wellfith’s Strike med Emilia Östlund
LPI 
LPII 
RLD N&F&A&M 
SE RALLYCH

98 poäng och cert i mästarklass

Tävlade också i nosework och fick 50 poäng i 
en jobbig miljö. Klarade två sök av fyra.
Observera tofsen!

Foto: Marta Roslaniec

Emilia och Strike på bronsplats

Foto: Victoria Ruzbarsky



Mästarklass  

Nöjd Strike (utan tofs) fotad av matte Emilia



Arbetande hundar

Mer om räddningshund: https://www.brukshundklubben.se

”Cali” Pinnsvein Chopard trä-
nar räddningssök med matte 
Vivi Svensson. Han har varit 
med i Schnauzerbladet tidiga-
re - för fem år sedan. Nu får 
han hänga med när matte 
tränar familjens andra hund, 
som är certifierad räddnings-
hund.

Matte tycker att han är en 
fantastisk allroundhund efter-
som dom både kör räddning, 
lydnad, viltspår och dottern 
har även kört honom lite i agi-
lity och tävlat honom i rally.
Med andra ord en utmärkt 
represenatnt för rasen.

Är du intresserad av att utbil-
da dig och din hund till rädd-
ningsekipageska du vända 
dig till din lokala brukshund-
klubb. 

Räddningshundkurser startar 
löpande under året på olika 
platser i landet. Kurserna 
arrangeras av lokala Bruks-
hundklubbar. Är du intresse-
rad av att gå en räddnings-
hundutbildning och vill veta 
mer så kontakta den som är 
räddningshundombud i ditt 
område som vet var och när 
nästa kurs hålls.

https://www.brukshundklub-
ben.se/tjanstehund/radd-
ningshund

Foto Vivi Svensson



Korning

Vi vill gärna ha in mer material om arbetande hundar
Skicka till redaktor@schnauzerringen.se

Inbjudan till MT/mentaltest 
Schnauzerringen i samarbete med SSPK 
anordnar MT/mentaltest i Falkenberg den 
11 oktober 2020 för i första hand schnauzer. 
Övriga SSPK.raser i mån av plats. 

För att delta i mentaltest måste hunden vara 
mellan 18 och 48 månader samt ha genomfört 
antingen MH eller BPH minst 6 veckor före 
mentaltestet. Mentaltesten innehåller delar 
som bland annat samarbete, social själv-
säkerhet och rädslor. Två domare bedömer 
hunden utifrån ett poängsystem och hunden 
får godkänt eller icke godkänt. 

MT är uppdelat i två delar där minimipoäng 
måste uppnås i båda för att ge godkänt. Vid 
godkänt resultat har hunden möjlighet att få 
titeln Korad. För att få titeln ska hunden även 
ha godkänd exteriörbeskrivning. 

Anmälan görs via SBK-tävling. http://sbktav-
ling.se/competition_classes/104817 
Vid frågor kontakta Sylvia Johansson. rus@
falkenbergsbk.se Tel/0703783642 
 
Exteriörbeskrivning: I samband med Ronden 
2020 den 16 maj i Eskilstuna anordnar SSPK 
exteriörbeskrivning för klubbens raser. Hun-
den ska ha fyllt 18 månader. 

Anmälan görs på SBK-tävling: http://sbktav-
ling.se/competitions/33607  
 

Listan över korade schnauzrar är hämtad från 
SSPK. Saknar Ni någon hund på listan kan Ni 
kontakta SSPK.

Korade schnauzrar genom åren 
 
2015
• Jussikias Arya (s p/s)  
2014
• Argenta's Huckleberry (s p/s)  
• Elestorps Sigismund (s p/s)  
2010
• Keynote's Queen Trombone (s p&s)  
2008
• Elestorps Amfora Veronica (s p&s) 
2005
• Rocapajore Ally (s sv)  
2004
• Boaz Inoek V.D. Vanenblikhoeve (s p&s) 
2003
• Argenta's Liberty "Libby" (s p&s)  
2002
• Bokbackens Kari (s p&s)  
2001
• Hedenhös Ikaros (s p&s)  
• Argenta's Jefferson (s p&s)  
• Argenta's Hercules (s p&s)  
• Torpnorets Impuls (s sv)  
1999
• Argenta's Dorothea (s p&s)  
• Kissmeth's Affe (s p&s)  
• Borgtunas Gideon (s sv)  
• Argenta's Griffith (s p&s)  
• Trälhavets Nixon (s p&s)  
• Kvadrat Ocarina (s p&s)  
• Trälhavets Nalle Puh (s p&s)  
• Barthausen's Quing-Questor (s p&s)  
• Ferrums Dianthus (s p&s)  
• Agile's Alison (s p&s)  
• Hjälmarbo Ruff (s sv)  
• Scandal Beauty's Alva (s sv)  
• Barthausen's Quello-Qhan (s p&s)  
• Argenta's Orwille (s p&s)  
• Barthausen's Nero-Napoleon (s p&s)  
• S-Gretel's Robin Hood (s p&s)  
• Trälhavets Julius (s p&s)  
• Wellfith's Dorian Gray (s p&s)  



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

Den nya generationen

En ny generation uppfödare.
Wilma med en valp ur Ankiris 
senaste kull.

Foto: Peo Thörnestad



Kommande

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Vi räknar med att nästa nummer kommer ut vecka 8. 

Planerat innehål:

• Ordförande har ordet
• Vickes funderingar
• Årsmötet 2020
• Avelskommittén
• Mer om den nya generationen (Vi behöver bilder)
• Mer om arbetande schnauzrar
• Aktuella frågor
• Uppslag från läsare

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

Schnauzerringen årsmöte
2020-02-22 På Örebro Brukshundklubb

SSPK Årsmöte
2020-03-08 På SKK, Rotebro

Ronden
2020-05-16 På Vilsta Sportcenter i Eskilstuna

Exteriörbeskrivning
2020-05-16 På Vilsta Sportcenter i Eskilstuna arrangeras av SSPK. Tiderna kommer inte kollidera med 
utställningen.

SSPK utställning
2020-05-17 På Vilsta Sportcenter i Eskilstuna



Ronden 2020-05-16
VÄLKOMNA TILL RONDEN 2020

INOFFICIELL HUNDUTSTÄLLNING
Denna utställning är endast för Schnauzer (mellanschnauzer)

När:   16 maj
Plats:  Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
Domare:  Pia Lundberg
Klasser:
•  Valp 4-6 mån    200 kr
•  Valp 6-9 mån    200 kr
•  Junior 9-18 mån    250 kr
•  Unghund 15-24 mån   250 kr
•  Öppenklass 15 mån – 8 år  250 kr
•  Championklass 2-8 år   250 kr
•  Veteran 8-10 år    200 kr
•  Senior 10 år och uppåt  200 kr

Anmälningsinformation hittar ni på schnauzerringen.se eller i vårt evenemang på 
facebook Ronden 2020

Barn med hund, juniorhandling och parklass kommer att anordnas. Anmälan till 
det sker på plats.

Sista anmälningsdag 28 april
Pengarna betalas in på schnauzerringens pg 15 12 18-5

Vid frågor och funderingar mejla ida@schnauzerringen.se



kurs för avelsfunktionärer

Helgkurs för avelsfunktionärer
Helgkursen genomfördes den 1–2 februari 2020 på SKK:s kontor i Rotebro.

Kursen är en fortsättning på SKK:s kurs i avel och genetik. Antalet deltagare på 
kursen var ca 30 st och trots att programmet var digert hanns det med många 
informella samtal i samband med luncher, pauser och middag. 

Ur innehållet:
• SKKs organisation & delegeringsordningar
• Agria Breed Profiles
• Rollen som avelsfunktionär
• Avel mot ett exteriört mål
• DNA-tester - hjälper eller stjälper?
• Index - några tips på vägen!
• Vad är en hundras?
• Konsten att prioritera!
• RAS - Hur, vad och varför?
• Hjälp, vår ras har drabbats av...

Margareta Delborn och Carola Selin Sabel från vår avelskommitté har gått kur-
sen tidigare. Karin Åström hade tyvärr hinder och istället deltog Anki Thörnes-
tad och Jan Hockart från styrelsen.

Det knöts många nya kontakter både med SKKs funktionärer och tjänstemän, 
men även med rasklubbsföreträdare. En del uppslag har styrelse, avelskom-
mitté och företrädare för SSPK redan börjat arbeta med och dessa kommer att 
redovisas efterhand. Intrycket från samtalen är att det finns en ökad samsyn 
både med andra rasklubbar och SKK vad avser HD-frågan. Bland annat har vi 
begärt och kommer att få ett bättre underlag från avelsdata, som vi själva kom-
mer att kunna bearbeta. Den externa avläsning av röntgenbilder som blev ett 
resultat av Kennelfullmäktige pågår och kommer att kunna presenteras senare 
i år. Samarbetet med bland annat SBK fortsätter. Mer om detta senare.



Till sist
Schnauzerglädje

 
Ferdinan Xandrian ”Dallas”
Foto: Eveliina Jaarinen



Tack våra Sponsorer Ronden2019



 

Troligen världens bästa pälsvårdesserie…. 
 

 

www.citypet.se  

Medlemmar i Schnauzerringen får 10% rabatt på Citypets produkter - ange kampanjkod: Perser2019

sponsring och medlemsrabatt 


