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"Dressed for Success"!
Allt du behöver och lite
till..
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Varför röntga
höftleder?

Allt det du
behöver för

en snygg

schnauzer.
Arbetet med pälsvård på en schnauzer, blir både enklare
och bättre med rätt verktyg.
På Parma har vi arbetat med trim- och pälsvårdsprodukter
i mer än 20 år och har allt du behöver för såväl
vardagsskötsel som trimning.

Medlemsrabatt

10%

Som medlem i Schnauzerringen har du 10% i vår
webbshop samt på slipning av skär och saxar. Vid
beställning anger du den kod som har skickats till
medlemmar i mail och SMS. Har du inte fått den skicka
ett mail till sekreterare@schnauzerringen.se

www.parma.se
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Ordförande har ordet
Nu har vi kommit i gång med det nya
verksamhetsåret. Vi hoppas att kunna
återgå till aktiviteter utan restriktioner
i varje fall under det andra halvåret.
Vi är många som saknar den sociala
gemenskapen och alla trevliga möten
med hundar och hundägare. Tankarna
går ibland tillbaka till den stora MyDog
i Göteborg som bjöd på så många
fina möten och samtal om våra kära
skäggmonster.
Till det som är positivt med året som har
gått får räknas alla digitala aktiviteter,
som trickutmaningar och webbinarier.
Det som förutom den påtvingade
isoleringen för många av oss har varit
negativt var den bild som målades
upp av SKK i TV4 och Kalla fakta. Jag
har själv framfört kritik i flera olika
sammanhang mot företeelser inom
organisationen och har aldrig på något
sätt känt mig hotad av ledning eller
andra funktionärer. Det saknas inte
behov av förändringar, men dessa ska
ha sin grund i sakliga argument och i
demokratisk ordning. Grundregel 1:2
är viktig om inte annat för att vi ska
att kunna engagera frivilliga krafter
till funktionärsposter utan att dessa
ska riskera att bli utsatta för häxjakt i
digitala medier.

Vi har hållit årsmöte, via ZOOM förstås
och det gick vägen med deltagare
från Luleå till Bräkne-Hoby. Även om
mötesformen inte kan jämföras med
fysiska möten när det gäller diskussioner
och samtal, så kunde vi genomföra ett
formellt korrekt årsmöte. Vi tackar Anne
Svensson för hennes arbete i styrelsen,
som hon lämnar på grund av tidsbrist. Vi
önskar henne lycka till och hoppas att få
se henne på något av våra arrangemang
framöver. Ny styrelsemedlem är Carita
Hjelm f.d. Pekkala, som kommer från
Luleå och föder upp svart schnauzer.
Hon presenteras på annan plats i bladet.
Maria Ringbom går upp som ordinarie
styrelseledamot. I övrigt är styrelse och
våra andra funktionärer samma som
föregående år.
Vi kommer nu att fortsätta arbetet
med att utveckla Schnauzerringen med
stöd av de synpunkter och idéer som
kom fram i höstens enkät. Med detta
önskar jag våra medlemmar och andra
intresserade läsare ett nytt och bättre
verksamhetsår.
Var rädda om er och håll ut ett litet tag
till.
Jan Hockart
Ordförande, Schnauzerringen
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Mazze och Vicke

om Schnauzertrick
Vicke: ”Husse och Mazze håller på jättemycket med en massa
trick, vad det nu ska vara bra för. Mazze är galen i godisar och
hon gör allt bara hon får godis. Jag bryr mig inte så mycket om
godisar, men jag har visat husse att jag också kan göra trick om
jag vill - så det så.”
Mazze: ”Klart jag gillar godis, men det är inte därför jag gör trick.
Det är för att jag tycker det är roliga lekar och för att jag gärna
vill förstå vad husse försöker visa mig.
Vicke: ”Det fattar jag väl, men det är bättre att jag visar husse mina
trick t ex att jag kan hålla efter ekorrar, katter, harar och cyklister.
Jag gillar inte när det kommer konstiga figurer på saker som rullar
jättefort i skogen. I skogen ska man gå fint och sniffa på alla dofter.
Mazze: ”Jag vet nog vad dina bästa trick är. Det är att rymma. Då
springer jag fort till husse och säger voff voff så han förstår att
du har rymt.
Vicke: ”Tsss skvallerbytta, jag måste ju bara kolla några saker, men
det förstår inte du. Husse blir i alla fall inte arg på mig.
Mazze: ”Nej men du fattar väl att du måste vänta på oss innan du
”kollar saker”. Förresten är det inte trick du håller på med för det
finns inte med på husses trickpapper.”
Vicke: ”Jaja, jag har fått trickdiplom och rosett jag också.”
Mazze: ”Strunt samma, nu går vi ut och springer ikapp.”
Vicke: ”Ok, kom då!”
Hälsningar

Mazze & Vicke
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Läsarbild

”Lyssna nu noga, så här gör man bäst för att reta
gallfeber på matte!”
Asta (7,5 år) lär Lego (1 år) allt hon kan.
Bild: Sofia Florén
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Tema
utställning

"Dressed for Success"!
Allt du behöver och lite till...
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Efter drygt ett års uppehåll från utställningar inväntar vi ivrigt utställningssäsongen. Många veteraner
börjar se över sin utrustning och kanske vill förnya
sig och de nya utställarna funderar på vad som
egentligen behövs. Under det ofrivillig uppehållsåret har vi fått många nya schnauzerägare och vi
välkomnar dem varmt ut på utställningarna. Vi har
en liten men gemytlig ring där alla känner alla. Nykomlingen som ska in i bästa hane/tik-final och ser
lite bortkommen ut kan ”drabbas” av en veteran som
kommer till undsättning och frågar om hon får putsa
lite på den lite otrimmade svansen. Sånt värmer och
gör att nybörjaren återkommer. Men vad behöver
man egentligen om man ska ställa ut och vad finns
det för nya kul prylar?
Grundpaket

Egentligen är det inte så mycket man måste ha när
man ska ställa ut. Absolut nödvändigt är en hållare
för nummerlappen, att tejpa fast den skulle funka
men bidrar varesig till glamour eller skön känsla.
SKK har prisvärda hållare i plast och det finns även
lyxigare varianter. Ett utställningskoppel är också
nödvändigt. Ett utställningskoppel äett nättare
koppel och drar inte domarens uppmärksamhet från
hunden, men akta så att det inte är så tunt och skört
att det går av, som för en bekant som fick en hund på
ofrivilligt grönbete. Det finns inga speciella regler
för koppel så du kan ta ut svängarna, men tänk på
att det är hunden som ska stå i fokus. Du har så klart
med dig vaccinationsintyg och hundens borstar och
kammar.

Lite lyx

När du blivit lite mer varm i kläderna och åker på
några fler arrangemang kommer du kanske vilja ge
din hund ett rum för avskildhet och vila och köper
en bur att vila i. Man kan köpa metallburar, som man
kan dra på en vagn, eller en lättare tyg bur som går
att fälla ihop. Efter att ha släpat metallburen genom
sanden i skogen mellan parkeringen på tex Gimo-utställningen och fotbollsplanen för ringarna, kommer
du kanske vilja investera i en skön vagn att dra buren
på, så var det iallafall för undertecknad. Aldrig mer sa
jag när när den lilla pirran välte i sanden på skogsstigen mot ringarna och hunden drog åt andra hållet.
Dottern gnällde och regnet hotade att totalt ruinera
hundens fönade benhår. En terränggående burvagn
frälse oss vid nästa utställning.

Burvagnar

Det finns burvagnar som är anpassade för terräng
och sådana som är anpassade för fasta underlag.
De senaste åren har det kommit fina vagnar, som är
väldigt lika barnvagnar, med inbyggda trimbord. Att
rekommendera en av varje är kanske lite övermaga
till att börja med, men för den inbitne utställaren
är det fullt rimligt. I den terränggående burvagnen
kör man lätt ett par schnauzer, eller varför inte en
mindre kennel, och resten av alla prylar ovanpå.
Vagnarna gör livet som utställare klart lättare. De
flesta med schnauzer köper en storlek large av
barnvagnsmodellen. Regnskydd finns att köpa till,
likaså extrafickor att ha alla kammar och borstar i.
Den tursamme kan fästa rosetterna på vagnen vid
hemresan. Jag tipsar gärna om ett burvagnstäcke
att hänga över buren för att ge hunden vila och avskildhet. På sommaren vill man ha silverdukar till
både bur, vagn och tält för att skapa svalka.

Tält

Är man ute mycket inser man snabbt att ett tält är en
härlig lyx. Till en början avskräckte alla pinnar, men
det finns smidiga popup-varianter som nästan fäller
upp sig själva. Många är vi som trängs och har mysigt
med våra uppfödare i stora tält och ibland byggs det
ihop tält och skapar en stor härlig gemenskap. De
mindre popup-tälten med inbyggda stålringar tycks
till en början kräva antingen ingenjörsexamen eller
avbitartång, men efter ett par härdsmältor fungerar
även de utmärkt.
Att släpa med sig hundens stamtavla känns till slut
lite vågat och kanske övergår du till att bara ha med
hundens pass och då vill du ha ett fodral till passet.
Antingen syr du ett själv, får ett av ditt försäkringsbolag eller köper ett snyggt specialdesignat.
Ett extra trimbord för den sista putsen kan vara
lyxigt och då gäller det att det är lätt och smidigt.
På utställningarna brukar många återförsäljare
finnas och det är ett roligt tillfälle att få klämma och
känna på saker man behöver eller ”villhöver”.
Hoppas vi ses kring ringen!
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Koppel med bling att kombinera med
kedja
Länk
En bok med plastfickor
att sätta alla kritiker
i så du kan nagelfara
olika domares kritiker
och utvecklingen under
säsongen.
Länk

Passfodral
Länk

Kedja att kombinera med utställningskoppel. Stryphalsband
är tillåtet i Sverige men inte i alla
andra länder.
Länk

Roseline saxpaket, litet. med
två stycken Wittesaxar av hög
kvalitet. Från Parma.

Stålbur från Parma att ha ovanpå
burvagnen.
Länk

Viktigt att följa jordbruksverkets normer
för storlek när man väljer bur till sin hund.
Bur får endast användas på utställning eller
under transport.

En bra burvagn som nästan pallar en
hel kennel. Går att montera isär så att
den tar lite plats.
Länk
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4dogs har tält, trolleys, och
väskor i matchande kulörer - så
att du får ett elegant set och får
en fin vinnarstil!

Phoenix Eole 2200
Prisvärd och kraftfull handfön
på 2000 watt. 2 hastigheter, 2
värmelägen från Parma.

Yento MP vildsvinborst medium
ger pälsen fin glans och lyster,
från Parma.

Mjuk tygbur med gardiner för avskildhet.
Länk

Extra hållare till alla nödvändiga prylar samt
mugghållare.
Länk

Ett fällbart och lätt trimbord fungerar både
som avlastningsbord och piffstation för
hunden.
Länk

Stroller med utfällbart trimbord.,
i storlek large, 45 kg. Går att
montera isär.
Länk
Pop-up-tält - tålamod och teknik köpes
separat :-)
Länk

Tillbehörsväska orange, 41x 13, 28 cm.
Länk
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Aktuell
forskning

Skandinaviens
första bekräftade
TBE-fall hos hund.
TBE, även känt som fästingburen hjärninflammation, är en
neurologisk sjukdom som orsakas av TBE-virus. Viruset smittar
genom fästingbett och kan drabba både människor och djur.
Endast ett fåtal fall av misstänkt TBE har rapporterats hos
hund, varav tre fall i Sverige. Sjukdomsmisstanken har i dessa
fall baserats på neurologiska symptom i kombination med antikroppstester, men diagnosen har ej bekräftats helt. I en fallrapport från Sveriges lantbruksuniversitet beskrivs nu det första
skandinaviska fallet av bekräftad TBE hos hund.
I augusti 2019 inkom en 4 år gammal blandrashund till Universitetsdjursjukhuset med neurologiska symptom. Trots behandling blev hunden sämre och avlivades efter ett dygn. Obduktion
visade inflammation i hjärnhinna, hjärna och ryggmärg. Utifrån
kliniska symptom och vävnadsundersökning i mikroskop fanns
misstanke om TBE. Detta ledde till att molekylärbiologisk
PCR-analys av hjärnvävnaden genomfördes i samarbete med
forskare i Österrike. PCR-resultatet var positivt, och förekomst
av TBE-virus i hjärnvävnaden hade därmed bekräftats.
Resultaten betyder att kliniskt verksamma veterinärer i Sverige
och Skandinavien, i områden där fästingar är vanligt förekommande, bör ha TBE i åtanke som möjlig diagnos hos hundar som
uppvisar neurologiska symptom.
Läs mer här!
Kontaktinformation till skribent:
Elina Andersson
Universitetsadjunkt vid institutionen för biomedicin
och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi
Telefon: +4618671381
E-post: elina.andersson@slu.se

12

En förhoppningsfull
”uppfödare”
Vem är uppfödare? Enligt Svenska
Kennelklubbens definition är uppfödare
den som har fött upp en kull valpar. När
man ska registrera sin tredje kull måste
man ha registrerat kennelnamn i SKK.
Varför vill man bli uppfödare? För min
del är svaret enkelt. Jag älskar schnauzern med dess utseende, attityd och
självständighet och jag tror att det är det
som driver alla uppfödare av rasen. Är
det lätt att bli uppfödare? Svaret är både
ja och nej. Det man måste ha är en tik
och har man en hanhund också är det
väl förspänt. Trodde jag!
Egentligen började min schnauzerhistoria
för 50 år sedan. Jag hade bestämt mig för
en hund, en bullterrier tyckte jag var rasen
för mig med sin karaktär och speciella
utseende. Delvis av en slump blev det en
schnauzer istället och sedan var jag fast.
Det blev en till och sedan förändrades
livet och då fick jag avstå under en lång
tid tills livet åter förändrades och jag fick
en schnauzervalp som livskamrat. Det
dröjde några år och den lilla valpen blev
multichampion och blev pappa till två fina
valpkullar. Det var då tanken dök upp att
skaffa en tik som jag skulle kunna använda
i avel. Sagt och gjort, jag undersökte vad
som fanns på gång i schnauzervärlden
och hittade en tikvalp som jag trodde på i
Danmark. Nu hade jag ju allt som behövdes
för att bli ”uppfödare”. Det var bara att
vänta tills tiken blev tillräckligt gammal.

Nya
uppfödare

vakade. Det blev fyra bra parningar på
lika många dagar. Så, tänkte jag nu är det
bara att vänta på valparna. Det gick fyra
veckor efter sista parningen och för att
vara säker bokades ett ultraljud. Då visade
det sig att…….. det fanns inga foster. Vad
hade hänt? Det fick jag många förslag på.
Det var först nu jag förstod att det där
med att föda upp hundar är inte bara.
Ok, jag är bara uppfödare in spe, men
skam den som ger sig. Nästa gång blir
det helgardering med progesteronprov
och hela programmet. Kanske då blir jag
uppfödare. Heder åt alla uppfödare som
kämpar på år efter år och bidrar till att
bevara den i mina ögon fantastiska ras vi
förvaltar. Till er som går i samma tankar
– tro på det och ta vara på erfarenheten och kunskapen som finns hos våra
uppfödare.
Kennel Rattling Beards
Jan Hockart

Så var det då dags för parning. Hanhunden,
som hade varit med förr, visade tydligt
att nu är det dags. När tiken också visade
alla tecken på att nu vill jag bli parad,
släppte jag ihop dom. Allting fungerade
perfekt. Dom klarade sig utmärkt
själva även om jag var med och över-
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Första
valpkullen

Nya
uppfödare

Av: Anna Jönsson & Fredrik Lundquist

År 2015 flyttade vi från vår lägenhet i Helsingborg till en gård utanför Torup i Halland.
Att vi skulle ha hund på gården var givet.
Efter att vi läst på om olika hundraser föll
valet på schnauzer och det känns som det
självklara valet idag.
Molly som är vår första hund, blir fem år
i maj, kommer från Elestorps kennel och
Flora, som nyligen fyllt två år, kommer från
kennel Cubits.
Tankarna på att någon gång ta en kull valpar
fanns från början, men intresset ökade efter
att vi träffat fantastiska uppfödare som inspirerat oss till att både ställa ut hundarna
och att bli uppfödare.
Innan vi beslutade att para Molly konsulterade vi Karin Åström (kennel Grimetons Ziers),
Carola Selin Sabel (kennel Cubits) och Renée
Östrand (kennel Cegali) för att få tips och råd
angående val av hane, parning, födsel och allt
annat däremellan tills att
valparna får nya hem. Det
var en trygghet att prata
med
dessa
uppfödare
som så gärna och hjärtligt
delade med sig av sina erfarenheter, kunskaper och
tankar. Ett stort tack till
er för att vi får ha er som
mentorer!
Då Molly vanligtvis endast
löper en gång per år, ville
vi verkligen pricka rätt
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dag för parning. Vi tog ett progesterontest
dag åtta som visade sig vara för tidigt, nästa
tog vi dag 16 som även det var för tidigt och
tredje gången gillt, dag 20, kunde vi äntligen
beräkna parningsdag.
Vi valde Karin och Amanda Åströms hane
Enzo till Molly och eftersom vi bor ganska
nära varandra så åkte vi dit med Molly flera
gånger för att inte missa ”rätt” dag. Det var
nog rätt bra, för Molly och Enzo hann ju
bekanta sig lite med varandra.
Den 22 december var parningsdagen
beräknad till och vi åkte upp till Enzo, men
efter många försök så tröttnade hundarna
och det var bara att åka hem igen. Dagen
efter åkte vi dit igen och då blev det parning.
Likaså på julafton blev det en lyckad dejt
mellan Molly och Enzo och alla kunde
slappna av och fira jul.
I stort sett direkt efter parningen ändrade
Molly beteende, hon blev väldigt allvarlig.
Vi valde att dräktighetsundersöka henne
med ultraljud efter ca fyra veckor och fick
då bekräftat att hon var dräktig. För att ta
reda på hur många valpar som skulle komma
röntgade vi henne på dag 47 och då kunde de
se att där var sju ev. åtta valpar!
Under tiden när Molly strosa omkring på
gården och magen växte, så träffade vi många
trevlig valpintressenter. Det var många som
ställde sig på intresselistan och vi tog emot
besök hemma på gården och för de som bodde
långt ifrån ”träffades” vi digitalt. Det fungerade
faktiskt väldigt bra med digitala möten.

Söndagen den 21 februari kl. 17.10 kom den
första valpen. Molly som är förstagångsföderska tittade rätt förvånat på den lilla
valpen som kom ut och började gny, men hon
gjorde allt rätt och snart diade valpen. När
det sedan började närma sig två timmar och
nästa valp inte kommit blev vi lite nervösa, för
i den litteratur vi läst står det att maxtiden
mellan valpar är ca två timmar. Vi ringde till
djursjukhuset och rådfrågade dem och de sa
att så länge Molly mår bra och har normal
temperatur så kan ni avvakta.
Någonstans i bakhuvudet mindes jag att en
kollega till oss, som också föder upp hundar,
hade berättat om hur de på något sätt hade
stimulerat värkarbetet på deras tik. Jag
ringde till honom och han berättade hur jag
skulle gå tillväga och det funkade direkt,
värkarna kom igång och vips så kom valp
nummer två. Därefter kom de med ungefär
en timmes mellanrum.
Efter sjätte valpen avtog värkarna igen och
när det kändes som det gått en evighet ringde
jag vår kollega mitt i natten och frågade om
ytterligare råd. Han sa då att vi skulle lägga
valparna under en värmelampa, ta ut Molly i
bilen och köra några mil på lite skumpig väg.
Vi körde runt i samhället som värsta nattraggarna och när vi kom hem så dröjde det inte
länge innan värkarna satte igång och valpen
kom ut. Efter att nummer åtta kommit så
palperade jag magen igen och sa till Fredrik
att jag tror där är en till! Mycket riktigt kl.
04.33 kom en nionde valp. Det blev fyra tikar
och fem hanar.
Snart infann sig lugnet i valplådan och vårt
adrenalin började lägga sig. Efter att ha varit
vaken i två dygn, var det skönt att kunna ringa
till jobbet på måndags morgonen och säga att
jag tar semester idag =).
Efter att det gått några dygn och alla valpar
växte och mådde bra, var det dags att
kontakta alla valpintressenter. Det var så
många bra familjer som hört av sig, så det var
väldigt tråkigt att behöva lämna beskedet
att det tyvärr inte fanns någon valp till vissa
av dem. Men desto roligare var det att ringa
till dem som hade möjlighet att tacka ja till
en ny familjemedlem.
Vi är jätteglada för att våra valpar ska få
komma till så fina familjer och snart är
det dags för dessa familjer att komma på
valpbesök.
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Shoppingguide för

SCHNAUZERNÖRDAR...
Denna gång har vi försökt anpassa urvalet efter dessa annorlunda tider, då vi fokuserar på
att ses utomhus och göra om hemma. Sen har våra fyrbenta vänner kommit i fokus i dessa
eländestider – så lite extra fokus på dem med träning. Dessutom hittade vi lite roliga ansiktsmasker - så att vi kan visa vilken hundras vi älskar – finns en uppsjö av varianter, så vi valde
bara ut några exempel. Och det är Coronaanpassat med näthandel även denna gång.

1.

2.

3.
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4.

5.

10.

1. Ansiktsmask
Visa vem du är i dessa tider, genom att bära en
mask med schnauzertryck på. Det finns flera
olika modeller och både med peppar & salt samt
svarta.
Priser från 97 kr. Kommer från etzy.com

9.

2.Schnauzerskylt
Kan monteras på vägg eller ställas på gräsmattan.
Finns i olika material. Denna är rostskyddsbehandlad och pulverlackad svart, 2 mm tjock.
Format: 80 cm.
Pris: 1 495 kr. Tillverkas av umbrasign.se
3. Sängöverkast
Med motiv av en peppar & salt-valp. Material
polyester. Finns i flera olika storlekar. Maskintvättbart. (Finns även som lakan)
Pris: ca. 780 kr (Kingsize). Kommer från amazon.
co.uk
4. Kuddöverdrag
Gjort av 50% linne och 50% bomull, format
50,8x30,5 cm, med dold blixtlås i ena sidan.
Pris: ca. 80 kr. Köpes på amazon.com
5. Gratulationskort
Härligt och glatt schnauzermotiv, utan text.
Pris: ca. 43 kr. Kommer från etsy.com

8.

6. Mat- & vattenskål
Finns i olika storlekar. Motiv både i botten och på
sidan. Finns även i grå. Tål maskindisk.
Pris: 285 kr (liten - till valp). Köpes hos amazon.se
7. Kramdjur
Finns flera olika varianter och storlekar.
Denna är 30 cm.
Pris: 259 kr. Köpes hos bamsesbollar.se
8. Tavla
Svart tavla av trä. Format 20x15x4 cm.
Pris: ca. 160 kr. Kommer från amazon.com
9. Träna Schnauzertrick
Bok med tips på trick, lekar och plats för anteckningar. Engelsk text. 124 sidor.
Pris: ca. 139 kr. Finns på bokus.com
10. Öl- & läskkylare
Kan användas till flaskor och burkar – och isolerar.
Pris: ca. 60 kr. Kan köpas på the-store.com

6.

7.
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När hundutställning
blivit en livsstil!
Hos 4DOGS hittar du allt som gör livet lite enklare och roligare tillsammans med din hund,
både hemma och på resande tass.
Brinner du för ett liv i utställningsringen –
har vi bra produkter som enklare ger dig ett
lyckat resultat med utställningstrimningen.
Våra fina groomingväskor, mobila trimbord, utställningstält, vagnar och tillbehör gör dina
dagar på resande tass enklare och bekvämare.

Arteros hela sortiment
(gäller inte golvfön Pin-8)
Medlemsrabatt 10%

Bordsfönen Cyclone
Medlemsrabatt 10%

MEDLEMSRABATT!
För Schnauzerringens medlemmar
har vi valt ut produkter och varumärken som
vi lämnar 10% rabatt fram till 9 maj.
Rabattkoden skickas direkt till
medlemmarna i ett nyhetsbrev från
Schnauzerringen.
Se mer om produkterna på 4dogs.se
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4DOGS egna Grooming- &
tillbehörsväskor
Medlemsrabatt 10%

Medlemskrönika

Älska, bekräfta och
glöm som din hund
Lek med tanken att vi skulle ta över en
del av hundars beteenden, en mänsklig
variant av att vifta på svansen som en tok
vid ett möte, prata glatt och uttrycka vår
lycka över att just den här personen har
den goda smaken att korsa din väg. Varje
människa behöver känna sig intressant,
bekräftad och värd uppmärksamhet. När
vi kommer hem från jobbet möts vi av
fullständig lycka och våra fyrfota vänner
fyller våra lyckokonton till bredden. Våra
hundar ser det bästa i oss och verkar
strunta i resten. Det är verkligen balsam
för själen och något alla borde få uppleva.
Ytterligare en underbar egenskap våra
hundar har är: de är här och nu. Om man
glömmer maten en timme blir man inte
utskälld, utan älskad när maten serveras.
Har man råkat trampa på tassen blir
det ett pip-matte-nu-blev-det tokigt

och sedan är man förlåten, vilken härlig
egenskap. Om man har ett yrke där man
möter många människor och arbetar
intensivt, kan man lätt bli lite dränerad.
Då är det toppen att få komma hem och
fylla på lyckokontot och bli bekräftad att
man är en toppenperson trots att promenaden brunnit inne och skägget tvättas
under protester på fredagar.
Kanske är det därför vi älskar och
beundrar våra hundar så mycket, de ger
oss kärlek, bekräftelse och förlåtelse och
representerar egenskaper vi beundrar
och längtar efter. Vi lever i symbios med
varandra och jag tänker att vi kan passa
på att lära oss av dem: Älska din nästa
för hen har antagligen godis i fickan och
glöm gårdagens godis som gjorde att du
bet av en tand.
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Hälsa

Varför röntga
höftleder?
Schnauzern är en ras som inte har några signifikanta
problem med höftlederna till skillnad från de som
vissa större och tyngre raser har. Detta framgår av
försäkringsbolagens statistik och den enkät som
genomfördes av vår avelskommitté inför den
senaste RAS (Rasspecifik Avels Strategi). Detta
motsäger nyttan av HD-röntgen så varför ska vi
då röntga och varför började vi med det?
Ett skäl som man brukar hävda är att det krävs för
internationellt avelsutbyte och så är det till exempel
i Tyskland. Det internationella avelsutbytet är vi
beroende av då vår ras är liten med ca 160 registreringar per år och avelsbasen därmed begränsad.
Detta förklarar inte varför jag som enskild hundägare
ska behöva röntga.
Man brukar prata om att avelsdjuren ska ha ”fria”
höftleder. Med detta menas vanligen A- eller B-status
vid röntgenavläsning. C kan också accepteras. Detta
är dock inte hela sanningen. Uppfödaren har också
behov av att veta HD-statusen på avkommor, syskon,
föräldrar etcetera.
Rasens fortlevnad och utveckling med god fysisk och
mental hälsa är dock inte enbart upp till uppfödarna
utan även schnauzerägarna har del i detta. Skulle min
hund ha dåliga höftleder, finns det goda möjligheter att
hunden kan få ett bra liv utan smärta eller hinder
genom rätt träning och hantering. Här har den
enskilde hundägaren också ett ansvar genom att
valpen ges så bra förutsättningar som möjligt.
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När valparna föds har de inga fel på höftlederna,
men de är inte färdigutvecklade. Såväl lårben som
bäcken består mest av brosk, som är mjukt och kan
deformeras och ge en felaktig höftled.
Här är några saker att tänka på som har betydelse
för en bra utveckling av höftleder och ligament:
Lek på halt underlag är en riskfaktor
Fri rörelse på naturligt underlag hjälper till att
bygga upp musklerna kring höftleden, vilket är bra
för ledens stabilitet. Promenader i koppel bör varvas
med fri rörelse.
För snabb viktökning kan ge skadliga belastningar
om den inte är i fas med utveckling av muskulaturen.
För lite likväl som för mycket motion kan vara
skadligt.
Balanserad kost i rätt mängd är en god hjälp till
utvecklingen.
Extra vitamin- eller kalktillskott ska endast ges
på rekommendation av veterinär och är negativt för
den friska hunden.
Kastration kan ha en negativ inverkan på utvecklingen av höftleden och är ingen patentlösning på beteendeproblem. En duktig instruktör ger bättre resultat.
Håll kontakt med er uppfödare. De svarar gärna
på frågor och kan råda er med stöd av sin erfarenhet
och kunskap.

Vem är vår tyska
avläsare?
I Tyskland, som är det land som har förvaltningsansvaret för våra raser inom Schnauzer Pinscherklubben,
har klubbarna knutit egna experter som är certifierade hos GRSK till sig. Dessa experter bedömer
bara vissa specifika raser. Bedömningen sker enligt
FCI:s regler, men man har gjort en uppdelning inom
HD-graderna så att t ex A kan vara A1 eller A2 osv.
Det som blir A i Sverige kan alltså bli ett A1 eller A2
i Tyskland.
GRSK är organisationen för röntgendiagnostik av
genetiskt påverkade skelettsjukdomar hos smådjur.
med mål att bekämpa medfödda skelettsjukdomar
hos smådjur. Standardiserad diagnos av röntgenoch CT-bilder för att identifiera avelsdjur med främst
höft-, axel- och armbågssjukdomar är huvuduppgiften för organisationens experter. Förutom målet att
kvalitetssäkra röntgenfynd av genetiskt påverkade
skelettsjukdomar hos smådjur, stöder organisationen projekt inom cynologisk forskning.

Hälsa

varför det är skillnader mellan bedömningar av
röntgenbilder. Vid bedömning av HD-bilder finns
det utrymme för subjektiva bedömningar som
kriterierna är formulerade. De objektiva kriterier
som finns är i huvudsak ”Norbergvinkeln” och lårbenshuvudets mittpunkt.
Den viktigaste faktorn för en korrekt bedömning är
att hunden är korrekt positionerad. De flesta röntgenbilderna är av godtagbar kvalitet. När så inte är fallet
handlar det uteslutande om felaktig positionering.
När det gäller säkerheten i bedömningen får man
skilja på den fenotypiska bedömningen dvs vad man
kan se på röntgenbilden och den genotypiska. Den
fenotypiska bedömningen kan anses relativt säker.
Man kan dock inte dra slutsatser om genotypen för
HD från den fenotypiska bedömningen. En HD-fri
hund kan ändå föra vidare en benägenhet för HD
till avkomman.

Dr. Silke Viefhues är officiell HD-expert och
medlem i GRSK (Hohenheimer Kreis) och International Elbow Working Group (IEWG) och har drivit
HD-Zentrale i Ahlen Veterinary Clinic sedan januari
2007. Hon bedömer röntgenbilder av HD, ED, OCD
och spondylos. Vi har genom den tyska rasklubben
PSK tillgång till denna expertis för omläsning av
röntgenbilder. Hon nyttjas också av svenska boxerklubben för bedömning av spondylos, vilket är en
ryggradsdefekt.

Stora raser som har fått en bedömd HD-grad D eller
E får ofta kliniska problem som hälta, ovilja att röra
sig eller gå upp. För hundar i de lättare raserna visas
sällan några symtom eller bara i mycket svåra fall.
Hundar med svår HD kan behandlas med smärtstillande, ibland som permanent terapi, fysioterapi eller
artificiella höftleder. Det innebär dock att de inte är
lämpliga för sportaktiviteter. Operation kan göras,
men diagnosen ställs inte på röntgenavläsningen
utan på en ortopedisk undersökning.

Dr Viefhues studerade veterinärmedicin vid universitetet i München 1994–2000 och arbetade därefter
på en avhandling i experimentell kirurgi som ledde
fram till en doktorsexamen 2003 samt certifiering hos
GRSK till HD/ED specialist. Hon har sedan 2001 arbetat
som veterinär med inriktning på endoskopisk kirurgi
och röntgendiagnostik. Intresset för röntgendiagnostik fanns i familjen då hennes far Dr Wurster
också arbetade med röntgendiagnostik.
Sammandrag av en intervju med Dr Viefhues av
Norbert Bachman: I en intervju har hon förklarat

Beträffande digitala kontra analoga röntgenbilder
så kan man konstatera att digital inte är det samma
som ”bättre kvalitet”. Det finns lika många dåliga
digitala som analoga röntgenbilder.
Källa: SSV-Kurier 1 2009, Dr Norbert Bachman
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Smått
& gott

Tävla med din bästa
”Bästisbild”!

Tävla om en t-shirt med din favoritbild på temat ”bästa vänner”.
Det kan vara en bild på familjens barn och hund, en bild på några
härliga hundar som har en fin relation eller på någon annan
härlig bild på din hund och din hunds bästis.
Har du den finaste bilden – kommer du få en t-shirt med din bild
tryckt på. Dessutom publiceras vinnarbilden i nästa nummer av
Schnauzerbladet.
Ange ditt namn, tröjstorlek, mobilnummer och så klart din
adress dit du vill mottaga ditt pris, om du vinner.
Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 25 maj, 2021 till redaktor@
schnauzerringen.se
Vinnaren utses av en jury bestående av: Jan Hockart, Sylvia
Johansson och Emma Svensson.

En schnauzer vid
namn Schnauzer.
Första gången som en schnauzer ställdes
ut var 1879 i Hannover – Tyskland, på
”Third International All Breed Show in
Hanover, Germany”. De ställdes då ut som
”Wire Haired Pinscher” som blir motsvarande ”strävhårig pinscher” på svenska.
En av debutanterna på utställningen detta
år, var en hund vid namn ”Schnauzer”
som ägdes av C. Berger från Wurtemburg.
Schnauzer kammade hem första pris
detta år, och man menar att rasen fått sitt
namn efter just denna vinnarhund. Själva
ordet ”schnauzer” ska dock ha förekommit
redan 1842, när en man vid namn Jeremias
Gotthelf använde det som ett smeknamn
(synonym) för Wired Haired Pinscher.
Källa

Instruktör Peos tips

Skäll inte på hunden.

Om din hund visar upp ett oacceptabelt beteende så visa
hellre med ditt kroppsspråk att att du inte accepterar det
hunden gör. Du kan t ex tyst ta med hunden till ett eget
rum. Att du är tyst och lugn inger en känsla av trygghet
och stabilitet, det finns någon som leder och är trygg.
Hundens ”tillrättavisning” blir att den inte får vara med i
flocken eller flockledaren ett tag. Släpp ut hunden efter
ett par minuter, men bara om den är tyst. Upprepas det
oönskade beteendet - upprepa proceduren.
Varmt lycka till med din hund.
Peo
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I en hundbok från 1915.
Denna bild av en schnauzer kommer från
hundboken ”Dogs of All Nations” från 1915,
som skrevs av W. E. Masons i samband
med internationella utställningen i Panama
Pacific (San Fransico).
Notera att de skrivit ”strävhårig tysk
terrier” – det var ju strävhårig pinscher
som den kallades tidigare. Men de
förtydligar under bilden att det är en
Schnauzer och Råttfångare (Rattler). I
rasbeskrivningen inne i boken skriver de
också att de är ”förstklassiga råttfångare”.
Schnauzern beskrivs som väldigt intelligent, läraktig, snabb som blixten i sina
rörelser, trogen, modig, bra uthållighet
och muskelstyrka. Och de avslutade med
”He is a rare good dog for bad weather
purposes.
Boken går fortfarande att få tag på, av
senare upplaga. Härlig läsning om olika
hundraser med både bilder och rasbeskrivningar samt beskrivning av hundsporter för 106 år sen. Mycket verkar vara
sig likt, men nog har väl våra schnauzrar
ändrat utseende liiiiite i alla fall.

Får man ta med
hunden?
I stadsdelen Hisingen i Göteborg, finns ett fik med anor
från 1906. Cafét heter “Flickorna på Färjenäs”, och drivs
numera av två hundkära kvinnor. Här står hundar högt i
kurs och har fått egen hundmeny.

“För våra fyrbenta gäster...
Hos flickorna på Färjenäs står hunden alltid i centrum & när
medföljande husse eller matte stannar för en fika bjuder vi alltid på
hemmagjorda köttbullar, hundkex
eller en smarrig levergodis!”
Margaretha som tipsade om detta mysiga ställe säger att
hundarna får en riktig VIP-behandling här och blir bortskämda – samtidigt som man själv njuter av en god engelsk afternoon tea.
Du hittar cafét under Älfsborgsbron på Karl IX väg.
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Schnauzertrick
– en uppskattad aktivitet!
Schnauzerringens inofficiella aktivitetsutmaning för Schnauzer.
Allt började i december 2020 med en
testomgång som kallades ”Decemberutmaningen” som var en rad olika hundtrick
av olika svårighetsgrad som skulle utföras
och dokumenteras på film av deltagarna.
Decemberutmaningen pågick fram till
den 15 januari 2021 och resulterade i 46
godkända ekipage – se listan här intill. Nu
utvecklar vi aktiviteten med ytterligare ett
steg.
Schnauzertrick är en individuell och fortlöpande
aktivitet som kan genomföras i den takt deltagaren
önskar, utan tidsgräns. Det är ingen tävling utan
endast frågan om att bli godkänd på alla de valda
tricken – chans till nytt försök ges i obegränsad omfattning. Vi planerar att skapa totalt fyra nivåer, med
ökande svårighetsgrad. Först ut är alltså nivå 2 samt
att vi gör om ”testomgången” till en fast variant som
kallas nivå 1.
Bakgrunden till att vi startade Schnauzertrick var
för att uppmuntra till extra aktivitet och samarbete
mellan hund och ägare. Ofta är det trick som går
att göra på hemmaplan och som passar många, från
valpar till äldre hundar.
Aktiviteten sker helt digitalt och deltagaren behöver
endast ett Facebook-konto för att delta, förutom
möjligheten att filma sig själv eller bli filmad av
någon – ofta ett trick i taget
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Så här fungerar det!

I korta drag ska du och din schnauzer:
1. Träna ordentligt (lockande godishand får användas
bara till viss del, belöning efteråt alltid OK)
2. Filma er båda, med ljud och ofta även större delen
av föraren synligt (utom ev ansikte)
3. Skapa eget inlägg på Facebook med foto + fylla
det med kommentarer där filmerna publiceras
4. Anmäl att ni vill bli granskade!
Alla deltagare erhåller för varje godkänd nivå ett
digitalt diplom (skickas ut automatiskt så fort vi
hinner, efter godkännandet).
De som är medlemmar i rasklubben Schnauzerringen erövrar dessutom en rosett för varje nivå.
Denna är f.n. gratis och skickas eller delas ut samlat
i omgångar.
Godkända ekipage redovisas i listor för respektive
nivå – på Schnauzerringens hemsida och i facebookgruppen – så att alla inklusive uppfödare och
valpköpare, kan se alla duktiga ekipage.
Hundarna presenteras med fullständigt stamtavlenamn i dessa sammanställningar.
Kom ihåg att ha roligt – nu visar vi att schnauzrar
kan!

Anmäl dig redan nu!

Varje tricknivå har fått en egen facebookgrupp, som
du behöver ansöka om att få gå med i. Klicka på
länkarna här nedan – och gå med. För nivå 1 krävs
inga förkunskaper, men för nivå 2 krävs att du fått
godkänt på ettan först, osv...
Schnauzertrick Nivå 1 (inkl tidigare Decemberutmaning) – för alla schnauzer-ägare.
Schnauzertrick Nivå 2 – endast för de som är godkända på Nivå 1.
Schnauzertrick Nivå 3 – kommer snart!
Schnauzertrick Nivå 4 – kommer snart!

Godkända Ekipage
i Decemberutmaningen
FÖRARE 		

HUND 		

Cecilia Grins 		

“Solo” Adiolas Ginger Rogers 				

Carita Hjelm 		

“Loke” Bo Bjerregaard Gustaf 			

Helene Rudningen 		

“Ida” Great Nordic Lysa av Tasermiut 			

Susanne Lindros 		

“Gorm” David Bowie Grand Calvera 			

Agneta Hjelm 		

“Yara” Argenta’s Yarmela			

Jan Hockart 		

“Vicke” Skäggebols Viking Grå			

Jan Hockart 		

“Mazze” Weinerts Amazone			

Petra Bergkvist 		

“Minja” Aspängens Black Velvet				

Facebook-grupperna är synliga (går att hitta för alla)
men privata (dvs vilka som är medlemmar och alla
inlägg och kommentarer är endast synliga för de
om är medlemmar). Grupperna är endast till för att
visa upp resultatet av träningen med schnauzrarna,
där ges ingen utbildning i hur de olika tricken ska
tränas in – men det finns oftast flera olika tips ute
på internet.

Sylvia Johansson 		

“Hera” Jussikias Hera				

Anna Folkesson 		

“Nike” Ankiris Balla Böna 				

Anna Olsson Bergbom

“Buster” Argentas Ellington				

Jeanette Mattsson 		

“Ava” Lowicama Ava				

Helene Nordlöf 		

“Hedda” Estellet’s Hedda-Lovely			

Ingmarie Georgsson

“Assar” Ankiris Ansgar				

Gittan Persson		

“Milla” Aspängens Black Tower				

Hanna Olsson		

“Aito” Argenta’s Voltaire 				

Ann Ullrén Svensson

“Selma” Cegali’s Honda				

I respektive grupp finns demo-filmer som visar
exempel på hur alla tricken, på den aktuella nivån,
kan se ut. Offentliga filmer är även tillgängliga för
alla via Schnauzerringens Youtubekanal.

Ann Ullrén Svensson

“Lisa” Jussikias Demeter			

Lise-Lott Jacobsson

“Garbo” Scarlights Garbo 			

Lise-Lott Jacobsson

“Tellus” Naomehs Absolut Power 		

Sylvia Johansson 		

“Ixi” Jussikias Arya				

Lise-Lott Jacobsson

“Luna” Scarlights Luna				

Karin Fjellström 		

“Zoya” Argentas Qatrilli				

Sara Berg			

“Baggis” Friends for all Baghera			

Anvisningar och tricklistor för respektive nivå
återfinns sedan i facebookgruppen, som ett fastlåst
meddelande.

Åsa Engelin		“Aska” Virginia					
Eva Larsson		

“Saga” Velvet Dandy’s Delta Work		

Malin Stang		

“Fokus” Pinnsveins Fokus				

Alexander Jonsson		

“Vilja” Schnarotts Bell				

Irene Pettersson		

“Ricco” Chevrolet´s Just A Moonmint		

Anna Fransson		

“Xima” Argenta’s Xiomara			

Sara Hultquist		

”Tekla” Zirros Terrific Tekla			

Carita Hjelm		

”Oden” Lowicama Birger			

Caroline Asplund		

“Bella” Canine Connections Sarasota		

Karin Fjellström		

“Raya” Scarlights Inka				

Amanda & Malin Edblad

“Harry” Skäggdoppingens Harry von Potter

Lena Lindberg		

“Klara” Chevrolet´s Drums of Autumn		

Maria Palm		

“Jagger” Argentas Yoelle				

Lena Lindberg		

“Stoja” Zirro’s Nice Looking Novali		

Carina Anderström		

“Vilma ” Schnaublacks Vilma			

Margareta Delborn		

“Sixten” Cegali’s Flyer				

Margareta Lantz		

“Sanna” Argentas Rhianna			

Linda Sporron		“Yosh” Argentas Yoshua					
Lillemor Jansdotter		

“Tingeling” Jussikias Katrina				

Marie Gabrielsson		

“Roxie” Skäggdoppingens Tingeling

			von Hook
Susanne Engvall		

“Esther” Schnaublacks Natascha		

Marie Johansson 		

“Cicco” Friends For All Cedrus
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Schnauzerträff i Luleå!
Den 14/3 hade vi en schnauzerträff
i Luleå där schnauzerägare och även
framtida valpköpare fick komma och
känna, klämma o ställa frågor om rasen.
Vi lät hundarna busa och vi människor
fick surra och grilla korv vid elden. Vi var
inte så många men vi hade inte annonserat så mycket då man inte ska vara för
många tillsammans pga covid.
Hundar som var med är: Bo Bjerregaard
Gustaf, Pinnsveins Hera, Pinnsveins
Morax, Lowicama Ava och Lowicama
Birger även dvärgschnauzern Edith fick
vara med.
Carita

Utställningar 2021
Vi är mitt i en bekymmersam pandemi
igen och nu får vi se fram emot hösten med
förhoppningen att vi kan återgå till en normal
verksamhet med utställningar. Det planeras
för det både hos Schnauzerrringen och SSPK.
Utställningsdatum är bestämda till:
15 maj Ronden Västerås INSTÄLLD!
16 maj SSPK Västerås INSTÄLLD!
23 maj SSPK Hässleholm INSTÄLLD!
11 juli SSPK Tvååker INSTÄLLD!
16 juli SSPK Piteå
8 augusti SSPK Åsarna
19 sept SSPK Högbo
9 oktober SSPK Söråker
I samband med utställningarna kommer
Backlund Production vara på plats för att
fotografera våra hundar.
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Bli klokare i
Coronatider!
En positiv sak i dessa tider av begränsningar, är att det finns ett
jättestort utbud av digitala föreläsningar och kurser. Så passa på
att bli lite klokare med hjälp av dessa lättillgängliga kurstillfällen
hemma vid datorn eller paddan.
I förra numret av Schnauzerbladet nämnde vi Fredrik Steens
trevliga föreläsningar om hundträning och hur du löser vissa
utmaningar, som han fortsätter med även nu i vår.
Här kommer fler intressanta tips.

SSPKs webbinarier

• I huvudet på en uppfödare
Föreläsning om avel med Göran Åkesson. 22/4, kl 19.00.
Göran Åkesson är innehavare av Hamiltonplaketten för sin
uppfödning av dvärgpinscher och föder numer också upp
dvärgschnauzer.
• Näringslära – kommande, datum inte bestämt ännu. Håll utkik
på sspk.se
• Stresshantering – kommande, datum inte bestämt ännu. Håll
utkik på sspk.se
• Royal Canin, näringslära med Bo Edoff. 16/9 mer info kommer.
Anmälan är inte öppen än.
Anmäl dig här! .
Du måste vara medlem i Schnauzerringen för att lyssna, om du inte
är det redan, kan du snabbt bli det, se mer på schnauzerringen.se

Svenska Kennelklubben webbinarier

• Hundens beteende
Distansutbildning i SKKs regi. Inga förkunskaper krävs. Vissa
självständiga studier. Kursstart i månadsskiftet aug/sep 2021.
• Hundavel och genetik, fördjupning.
Distansutbildning via dator under 15 veckor.
Kursstart i månadskiftet aug/sep 2021.
• Grundkurs i anatomi
• Anatomikurs riktad till yngre personer
• Mera mentalitet – förstå, tolka och påverka hundars beteende.
Läs mer här!
Du behöver vara medlem i SKK, men det kan du snabbt bli.

Andra arrangörer:

• Älskade valp med Eva Bodfäldt. Distansutbildning.
• Rallyteam med Anna Larsson på Klickerförlaget.
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Gör det själv

Sy eget
passfordral

Material

• Tyg, två olika sorter som du tycker är fina.
Gärna ett lite stadigt material
• Vliseline
• Genomskinlig plast av typen du kan köpa på t ex
segelmakaren eller båtaffärer.
Ett pass är 20x15,2cm.
Sömsmån ca 5-6 mm.
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Gör så här:
1. Klipp ut två rektanglar på 23x17cm. På
så vis får du sömsmån på ca 5-6mm och
lite rörelsevidd för passet.
2. Klipp ut två plastrektanglar om
17x7cm, om du inte hittar stadig plast kan
du ta tyg i dubbel storlek.

3. Stryk på vliseline på avigsidan (insidan)
av tygbiten som du vill ha utåt. Här har
jag strykt fast vliseline på jeanstyget. Välj
ett stadigt vliseline som ger rejäl stadga.
Om du inte har plast till innerfickor stryker du även på tyget som ska bli ficka inuti
passet.

Jag som gillar återbruk har använt tyg
från ett par gamla jeans och återanvänder
en bit av linningen och gör en utsidig
ficka. Sy fast ytterfickan efter att du strykt
fast vliselinet. På så vis syns inte den
sömmen på slutet.

4. Lägg den ena stora rektangeln ovanpå
den andra, avigsida mot avigsida. Du ser
nu insidan respektive utsidan av ditt pass.
5. Lägg dina två plastrektanglar på sidorna av tygrektanglarna. De kommer att
fungera som fickor och hålla fast passet
och du kan peta in medlemskort etc i
dem.
6. Sy en dekorativ söm runtom passet.
Kontrollera så att sömmen inte är för vid.
Det kan vara snyggt med en matchande
men lite dekorativ söm runtom.
7. Nu är passet klart om du inte vill skära
ut text och stryka fast på framsidan. Kanske vill du ha din hunds namn på framsidan, eller en snygg hundbild.
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Vilken sele är bäst
för min hund?
Det finns en uppsjö av selar på marknaden – och det
är riktigt svårt att veta vad man ska satsa på. Det
förekommer lite då och då i vår grupp på Facebook
att frågor ställs från medlemmar kring vad andra
schnauzerägare använder, vilket är ett bra sätt att
få tips och ta del av andras erfarenheter.
Då vi har en specialist här på redaktionen –
Emma har ju arbetat i många år i Evidensias
butik, och kan därför dela med sig lite kring vad
du ska tänka på – så har vi valt att fördjupa oss
lite i djungeln av selar, i detta nummer och även
låta en testpanel prova några utvalda selar.

När och hur ska selen användas?

Det finns en rad olika användningsområden för sele,
och det finns därför flera olika typer av specialselar.
Så det första valet bygger på vilken funktion som
selen ska ha – t ex är du ute efter en sele till vardagspromenaden eller till vandring eller kanske
för att dra en pulka med lite bagage. Vi har här
sammanställt en liten guide med information så
att du kan göra ett så bra val som möjligt.

Anatomi och selar

Olika hundraser skiljer sig åt i många hänseenden och kan därför behöva olika selar. Hundens
storlek och utseende spelar roll för vad som
passar bäst. Att jämföra en liten chihuahua med
en Grand Danois – går bra i viss utsträckning,
men det finns skillnader förutom höjden. Men då
vi ju alla har samma hund – så utgår vi från en
rekommendation – för just Schnauzer.
Många selar har en ergonomisk utformning
så att den inte skall belasta hundens känsliga
nack- & ryggkotor. Det är också viktigt att den
ger hunden helt fria luft- och andningsvägar –
dvs att selen inte trycker över hundens hals eller
hindrar hundens rörlighet. En Y-sele ger hunden
full rörlighet i frambenen, och det är inget som
trycker över bringan eller förhindrar ett naturligt
rörelsemönster hos hunden. Om du ser på skelettbilderna här – så ser du att hunden har ben i
bringan, som utsätts för tryck om du använder en
av de andra modellerna.

• Promenadsele
• Antidragsele
• Bilsele
• Dragsele
Sen tycker vi att det är det viktigt att ta hänsyn
till följande fyra egenskaper hos selen:
• Anpassning: dvs om selen går att justera för
bästa möjliga passform, så att den även är säker.
• Komfort: är selen bekväm för hunden och anatomiskt/ergonomiskt uppbyggd.
• Tålighet: har selen starka remmar och bra sömmar
samt är fästen och knäppen kraftiga och håller.
• Reflex: är selen försedd med reflexer så man
slipper bära lösa reflexer. Alltid redo för mörker
– är en fördel.

Y-sele

D-sele
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Promenadselen

En hundsele gör promenaden bekväm och säker.
Promenadselen är den typ som är aktuell för de
flesta av oss. Det finns flera olika modeller och kan
vara tillverkade i olika material som mesh, läder
och canvas. Det finns modeller både med och utan
vaddering.
En hund som drar mycket bör ha en vadderad sele
som gör att den inte får skavsår och andra skador.
En stark hund behöver en sele som är stabil och
slitstark, gärna en större sele som täcker mer av
hundens kroppsyta vilket gör det lättare att kontrollera hunden och bekvämare för hunden själv.
Selar benämns ofta utifrån deras form, vanligast
är Y-sele, H-sele, X-sele och D-sele. Bokstäverna
beskriver hur selen ser ut och är inte något som är
fast bestämt utan mer som en riktlinje. Generellt
gäller följande:
• Y-selen har en kortare ryggrem och halsremmarna är vinklade framåt från ryggremmen.
• H-selen har raka bröst- och halsremmar som
fäster i en ryggrem som är längre än på andra selar.
• X-selen ryggrem och hals- och bröstremmarna
möts direkt i ett “X” på ryggen.
• D-selen saknar ryggrem och har en rem som går
tvärs över hundens bringa och möter remmen som
löper bakom frambenen.
Emmas rekommendation!
Här rekommenderar Emma att välja Y-selen, då den
är mest vänlig mot hunden. En Y-sele ger hunden
full rörlighet i frambenen, och det är inget som
trycker över bringan eller förhindrar ett naturligt
rörelsemönster hos hunden. Om du ser på skelettbilderna till vänster – så ser du att hunden har
ben i bringan, som utsätts för tryck om du använder en av de andra modellerna.

Antidragsele

Är ett bra hjälpmedel för att träna hunden att sluta
dra i kopplet. Det finns lite olika sätt att träna det på,
det viktigaste är att du hittar ett sätt som fungerar
för just dig och din hund. Vi är alla olika, både som
person och hund. Men en kombination av en antidragsele och ren koppelträning är bra.
För faktum är att en hundsele med fäste för hundkoppel bak på ryggen snarare uppmuntrar din hund
att dra i kopplet. Hundens naturliga instinkt är att
dra när den känner ett motstånd i kopplet. Det är
därför som hunden tenderar att luta sig bakåt om
du drar den till dig, samt håller emot om och trycker
uppåt om du försöker pressa den nedåt. Detta är en
naturlig reflex hos hunden.

Dessa selar bygger på att man fäster kopplet fram
på bröstet på hunden – då vrids hunden mot dig när
den drar i kopplet och den får heller inte lika mycket
kraft att dra framåt. När hunden går lugnt och fint
så ska kopplet hänga slakt.
Det finns flera modeller av antidragsele, en ”enkel”
variant ”Easy-walk-sele” som kan användas i en
kortare period av träning. Den har en bra antidragfunktion, men är inte så skonsam mot päls. Det finns
även ”riktiga” vadderade selar som är en kombination
av vanlig sele och antidragsele – de har nämligen
koppelfäste både fram och bak på ryggen, exempel
på dessa är Dog Copenhagen Comfort Walk Pro
Harness och Metizoselen. Båda dessa är samtidigt
också mer ergonomiskt uppbyggda.

Bilsele

När hunden ska med på bilresa är det viktigt att
den sitter säkert. Ett sätt för en säker bilresa är att
hunden sitter fast med bilsele eller bilbälte för hund.
Dessutom är det i Sverige lag på att hundar ska vara
fastspända eller sitta säkert vid transport i bil, för att
inte slungas runt i bilen och bli en fara för chaufför
och sig själv.
Bilselen fungerar i princip på samma sätt som ett
bilbälte för människor, och med en bilsele sitter
hunden fast i en bälteskontakt men har ändå
utrymme att välja om den vill sitta upp eller ligga
ned. Det är bra om hunden får lagom med rörelsefrihet men remmen får inte vara för lång så att hunden
kan trassla in sig eller ramla ned för sätet. Genom
att ha en bilsele på din hund under transporter
minimerar du dessutom risken för att hunden på
något sätt distraherar dig.
Även denna typ av sele finns i flera modeller och lite
olika avancerade. En del är t om krocktestade, vilket
kan vara ett bra val för din pälskling. Om du ska köra
långa sträckor kan det också vara bra att tänka på
att de ska vara sköna både att sitta och ligga i – så
mjuka och fina samtidigt som bra säkerhet. Se till att
selen har en bred bröstplatta, för hundens komfort

Dragsele

Vill du träna någon form av dragaktivt med din hund –
t ex att dra släde, pulka eller en vagn, är det viktigt att
välja en dragsele av hög kvalitet. En sele som är särskilt
framtagen för drag fördelar trycket vid dragaktiviteter på ett bättre sätt än en vanlig sele. Den ökar
därför hundens prestanda samtidigt som den även
ökar dess komfort. Dragselen bör ha ett koppelfäste
baktill på selen, gärna på den gummisnodd som är
placerad längst bak – om hunden t ex ska dra släde.
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Testpanel

Hög fästpunkt

Detta gör nämligen att hela din hunds kraft
fördelas till denna punkt och sedan vidare till
det föremål som ska dras.
Dragselens passform är väldigt viktig. Mät
hundens omkrets, längd och skuldra noga, och
jämför dessa mått med tillverkarens måttabell
för den aktuella produkten. Finns inte rätt
storlek för din hund bör du välja en annan sele.
Det är inte värt att t ex köpa en alltför stor
sele och hoppas på att hunden växer in i den.
Passformen är väldigt viktig när det kommer
till denna typ av selar – en alltför liten sele är
obekväm för hunden att bära och en för stor
riskerar att felfördela vikten vid drag.
En bra dragsele bör vara försedd med extra
stoppning vid nacke, skuldror och bröst. Anledningen till detta är att hundar vid drag
genererar som mest kraft på dessa områden.
Kraften går in i selen vilket gör att en hundsele
för drag som saknar vaddering kan gräva sig in
i hundens hud.
På redaktionen har vi erfarenhet av Non-Stop
Dogwear Freemotion Sele 6 från norska
Dogwear – en otroligt stabil sele, men kan
upplevas som lite stel.

Låg fästpunkt

Testpanel nr 1 - 2021, Y-selar
Då Y-selen är den modell som är mest skonsam för hunden och ger den ger hunden
full rörlighet i frambenen och inte ger något tryck över bringan - så har vi valt att
testa just Y-selar i detta nummer. De som testar är Sara Berg och Baggis, Carina
Anderström & Wilma samt Camilla Skoglund med Pennie & Kiwi.
Vi har testat några olika fabrikat och modeller. Några av selarna har dubbel
funktion, dvs både traditionell sele och antidragsele.
Hoppas att detta kan vara lite inspiration till ert egna val av sele.

Så här tyckte vår testpanel:
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Feel Active
Outdoor

Dog Copenhagen
Comfort Walk Air
Classic

Dog Copenhagen
Comfort Walk
PRO

Hurtta Weekend
Warrior

Hurtta Casual
Y-sele

Metizo

Pris: 270 kr

Pris: 429 kr

Pris: 469 kr

Pris: 459 kr

Pris: 335 kr

Pris: 499 kr

Anpassning - går
selen att justera
för optimal passform?

Går att anpassa men
tycker inte den får en
optimal passform trots
att det finns spännen
både vid bog och runt
magen/ryggen. Bandet
över ryggen är kort och
når inte så långt över
rygg som jag skulle
önska – så ingen bra
passform på min hund.
Har provat större storlek men blev alldeles
för stor.

Selen har en lite större
öppning för huvud/hals
och går lätt att trä över
även om man spänner
banden. Finns flera
spännen att justera med
både fram vid bogen
och runt magen för att
få den att sitta bra.

Selen går att anpassa
både runt hals/bringa
och runt bröstet, och
sitter fint.
Vi följde storleksinstruktionen till en liten
nätt tik, men tyckte att
den blev för stor. Tiken
höll 1 cm in på större
storleken – men vi
borde valt S.

Jättefin passform, då
den går att justera både
runt hals/bringa och
runt bröstet.
Bröststycket sitter
mycket fint och följer
kroppen med sin mjuka
form.

Enkel modell, och
kan bara justeras runt
bröstet genom de två
spännen. Halsöppningen blir aningen stor –
och sitter lite löst.

Selen är anpassningsbar i tre olika spännen
vilket gör den fullständigt justerbar.

Gjord av kraftigt
material och känns
ergonomiskt riktig.
Hunden kan röra sig
fritt utan att vare sig
spänne eller rem ligger
an mot armhålan. Hela
selen förutom remmarna som går runt magen
är vadderad. Insidan är
gjord av material som
andas.

Ergonomisk och lätt
sele.
Mjuka former och skönt
vadderad. Bröststycket aningen stort och
klumpigt – just om
hunden har de mindre
bröstmåtten för aktuell
storlek.
Starkt, smuts- och vattenavvisande material.

Ergonomiskt utformad
med ett skönt bröststycke i väderbeständigt och mjukt material
med mjuka kanter och
sömmar.
Trycket fördelas jämnt
över bröstkorgen tack
vara det lite större
bröststycket.

Vadderad och bekväm
sele.

Komfort – är
den ergonomisk
och bekväm för
hunden? Bra
material?

Är anatomisk och
bekväm i sig själv men
känns inte som den
sitter helt helt bekvämt.
Hunden får banden och
nedersta spännet precis
bakom armhålan, så
känns inte optimalt när
hon rör sig. Bröststycket är vadderat och
behaglig för hunden.
Insydda reflextrådar
vilket är bra.

Möjligen kan man anmärka på att remmarna
är lite smala och kanske
vassa för hunden.
Vadderingen är relativt
sparsam. Materialet
håller inte så länge om
man ofta knäpper mitt
fram.

Robust och gedigen
sele. Sömmar är välsydda, fästen och spännen
är gjorda av kraftigt
plast och hållbara.

Välsydda sömmar, hållbara fästen/spännen
som är lätta att trycka
loss och insydda reflextrådar i hela selen.

Alla spännen, fästen
och sömmar känns
starka och håller hög
kvalitet. Knäppen som
är enkla att öppna och
stänga.
Reflexpasspoal finns
insydd i sömmar.

Alla spännen, fästen
och sömmar känns
starka och av hög
kvalitet.
Dragtestad i labb på
sömmar.
Selen har både reflextryck och reflexkanter.
Finns även i neonfärger
– bra synlighet i
terräng.

Alla spännen, fästen
och sömmar känns
starka och av hög
kvalitet.
Producenten har gjort
hållfasthetstester på konstruktionen i labb.
Välförsedd med
reflexer.

Spännen och fästen
håller hög kvalitet likaså
sömmar.
Selen har den stora fördelen att det är invävda
reflextrådar vilka lyser
mycket bra i mörkret.

När man trär på selen
känns den lite tajt över
huvudet och ogillas
faktiskt av min hund.

Väldigt lätt att trä
på – tack vare en oval
öppningen för huvudet.
Använder du specialspännet i aluminium
som sitter fram mot
bröstet – slipper du trä
selen över huvudet.

Träs över huvudet –
och är enkel att sätta
på.

Träs över huvudet –
och är mycket enkel att
sätta på. Man behöver
inte lyfta på hundens
framben – utan selen
har ett spänne på vardera sidan.

Träs över huvudet –
och är mycket enkel att
sätta på. Man behöver
inte lyfta på hundens
framben – utan selen
har ett spänne på vardera sidan.

Selen är så pass
enkel att sätta på
att morföräldrarna
klarar det efter ett par
genomgångar.

Den är lätt att tvätta
och borsta av men då
jag hade en ljusgrön så
blev den aldrig riktigt
färgglad igen. Svårt att
få bort all infärgad lera.

Lätt att borsta av grus
och sand. Går att köra
i tvättmaskin vilket
jag inte testat, men en
vanlig blötläggning i
handfatet fungerar och
selen blir fin igen.

Materialet är smutsavvisande – så den tål lite
tuffare vardag.
Går att tvätta i maskin
eller för hand.

Tyvärr drar materialet
till sig smuts, så efter
en regnig skogstur är
den lätt prickig.
Rekommenderar
mörkare variant om
mycket i skogspromenader.

Är relativt enkel att
hålla ren och snygg.

Tyget i remmarna är
relativt motståndskraftiga mot smuts.

Det är en ring för koppelfäste på ryggslutet
och en sydd ögla vid
nacken. I koppelfästet
går det bra att fästa
långlinan och skulle
man vilja koppla om
som vid ett halsband så
kan man sätta den i den
sydda öglan vid nacken.
Tror dock inte den är
gjord för det

Det finns en ring vid
ryggslutet att fästa
kopplet eller långlinan i
och en ring vid bröstet
fram. Detta kan då
användas som ett
antidragsele, lätt att
koppla om under en
promenad.

Detta är en vardagssele för promenader,
men har även en extra
funktion som antidragfunktion genom en
extra ögla framtill på
bringan.

Det är en sele för aktiva
hundar och vanliga
promenader.
Inga extra funktioner.

Nej, det är en bassele
för dagliga promenader.

Fungerar även som antidragsele.Vi har använt
selen på promenader,
vid viltspår och ihop
med ett Baggenbälte
vid löpning. Den har
funkat fint vid alla
dessa moment även om
man kunnat önska sig
tjockare och bredare
vaddering i moment där
hunden drar.

Tycker denna sele är
mycket prisvärd även
om den inte passade
min hunds kropp.

Denna sele kostar lite
mer men måste säga att
med tanke på passformen så är det värt den
kostnaden.

För oss blev det ett dyrt
felköp, pga storleken
och då hunden drar.
Tänkte använda den
som en ergonomisk
antidragsele. Var noga
med val av storlek, de
flesta schnauzrar drar
nog M.

Absolut prisvärd – en
superskön och sportig sele
som sitter perfekt.

Priset är OK för en
enklare sele av hög
kvalitet.

Den är relativ dyr
ur perspektivet att
materialet går sönder
om man ofta knäpper i
den främsta knappen.
Selen är riktigt bra och
om man knäpper i det
främre spännet kan t o
m mormor och morfar
gå ut och gå med en
riktig dragoxe.

Tålighet - håller
selen god kvalitet? Är sömmar,
fästen och knäppen robusta?

Hur enkel är den
att sätta på?

Enkel att hålla
ren och snygg?

Har selen flera
funktioner?

Är den prisvärd?

Selen är gjord av
vädertålig neoprenvaddering och slittåliga
nylonband.

Design
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Notiser

Åk på Slottsweekend med din
bästa vovvevän!

Ett galet fint hundbageri när du
vill skämma bort ditt skägg!

I dessa tider av begränsningar, där vi inte
träffar vänner och inte kan resa, så finns
det trots allt trevliga saker att göra på
hemmaplan. Och dit även våra vovvar får
följa med.

I Stockholm, ja var annars, säger vi
skåningar med STOR avundsjuka, har det
startats ett hundbageri som kallar sig rätt
och slätt ”Dog Bakery Stockholm”. Det ser
så fantastiskt fint ut – så man bara längtar
till att man kan resa till storstan igen.

Vad sägs om att åka på en Slottsweekend
i Stockholmsregionen med man eller fru
och er bästa vovvevän? Ät god mat och gå
långa härliga promenader i vackra parker
och grönområden som ligger direkt
utanför slottet.
Det är ”Stockholm Meeting Selections
slott och hotell” som erbjuder Staycation
med din Best Friend på följande platser:
Ulvsunda Slott i Bromma, Roserbergs
Slottshotell i Sigtuna, Hesselby Slott i
Hässelby, Skytteholm på Ekerö, Näsby
slott i Täby, Åkeshofs Slott i Bromma och
Villa Lovik på Lidingö.
Hundpaketet BEST FRIEND
Boka ”Best Friend” som tillval till din hotellvistelse eller weekend. Pris 495 kr
(max 2 hundar per rum)
I hundpaketet ingår:
• Hundsäng
• Hundgodis
• Två matskålar
• Hundschampo
• Handduk
• Tilläggsstädning
För varje sålt Best Friend-paket skänker
de dessutom 50 kr till vännerna på Hundstallet i Bromma.
Läs mer och boka här!
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När du vill skämma bort ditt skägg – ja då
ska du surfa in på Dog Bakery’s hemsida,
där du kan beställa för leverans runt om
i landet. Har du vägarna förbi Odengatan
HUNDra i Stockholm, så gå dit och shoppa
och fika samtidigt.
På Dog Bakery gör de allt för våra pälsklingar. De bakar själva hundgodiset, och
inte nog med att det ska vara gott – det
ska vara en fröjd för ögat också.
De har trevliga presentboxar för olika
festliga tillfällen: Startkit för valp,
Valentines Presentbox, Födelsedagsboxar i olika storlekar, julklappar och HundO-Gram. Det är inte bara godis i dem,
utan det kan vara leksaker och schampoo
också. Som tur är kan vi som bor lite längre
bort beställa av dessa boxar på nätet.
Men är du och din hund i Stockholm, kan ni
gå dit och fika tillsammans – för de serverar
även gofika för matte och husse!

Mål för Schnauzerringen
Rasklubben, som är en ideell
förening, har till mål att inom
ramen för svenska schnauzer- och
pincherklubbens stadgar tillvarata
specifika intressen för rasen
genom:
		 Att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda och exteriört
fullgoda rashundar.
		 Att bevara och utveckla rasens specifika
egenskaper och verka för utveckling av
dressyr och praktiskt bruk av denna ras.
		 Att informera och sprida kunskap om rasens
beteende, dess fostran, utbildning och vård.
		 Att bevaka och arbeta med frågor som har
ett rasspecifikt intresse för hundägaren och
hundägandet.
		 Att skapa och vidmakthålla goda relationer
mellan omvärlden och hundägaren och
hundägandet.

Bli medlem i Schnauzerringen!

Stöd vårt arbete för sunda och snygga
Schnauzrar, i Sverige.
Schnauzerringen är Sveriges rasklubb för Schnauzer, både svarta och
peppar & salt. Vi verkar för uppfödning av mentalt och fysiskt sunda och
exteriört fullgoda rashundar. För oss är det också viktigt att bevara och
utveckla rasens karaktäristiska egenskaper.
Bli medlem här:
https://schnauzerringen.se/
medlemskap/

Avgift: 300 kr/år
Familjemedlem: 80 kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare:
150 kr första året

Följ vårt arbete till www.schnauzerringen.se och i
facebook gruppen Schnauzerringen
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Avels
kommittén

Statistik för schnauzer för
år 2020 samt för första
kvartalet 2021..
HD-redovisningen är för båda färgerna. Glädjande
är att betydligt fler hundar, 85 st, röntgades 2020
än tidigare år.
MH och BPH-deltagandet har sjunkit lite men
kan nog tillskrivas pandemin.
Vad gäller registrerade hundar har vi en kraftig
ökning av P/S, 103 st, medan Svart, 61 st, tyvärr
har minskat.
Inavelsgraden håller sig på 1,2% vilket är
väldigt bra med tanke på vårt förhållandevis
lilla avelsmaterial.
Antal kullar för båda färgerna är ganska oförändrat
mot tidigare likaså antal individer i avel.
Fyra hundar har ögonundersökts varav en
konstaterats PRA.
Två nya kennelnamn har tillkommit: Bygårdens
Munster och Schnarotts.

HD

A

B

C

D

E

2016

16

13

18

1

0

2017

12

26

17

4

0

2018

4

15

21

7

0

2019

15

13

16

7

1

2020

27

26

26

6

0

2021010120210331

2

6

1

0

0

Kullar
Antal

Storlek

Hane

Tik

2016

24

5,6

20

24

2017

18

6,4

15

18

2018

24

5,4

23

24

2019

25

6,6

23

25

2020

25

6,3

22

24

2021010120210331

4

8,3

3

3

REG. PEPPAR & SALT

REG. SVART

Hane

Tik

Hane

Tik

2016

29

31(1)

60(1)

41

61(1)

102(1)

1,6%

2017

26

39(1)

65(1)

21

27

48

2018

41(4)

32(4)

71(8)

33(1)

42

2019

34(2)

31(2)

65(4)

45

2020

54(3)

49(4)

103(7)

2021010120210331

4

7

11
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Individer i avel

MH

BPH

2016

11

5

1,1%

2017

21

26

75(1)

1,3%

2018

11

12

50

90

0,7%

2019

9

38

34(1)

27(1)

61(2)

1,2%

2020

9

24

10

15

25

0,3%

2021010120210331

0

4

Inavelsgrad
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Årsmötet 2021
Schnauzerringens årsmöte genomfördes via ZOOM
den 27 februari. Anmälda var 29 st varav 16 deltog i
mötet. Till mötesordförande valdes Johan Holmquist
som ledde mötet förtjänstfullt. Mötet godkände styrelsens förvaltning med verksamhetsberättelse samt
balans- och resultaträkning. Styrelsens förslag till
verksamhetsplan och rambudget godkändes av mötet.
Rambudgeten innebär oförändrade avgifter och
fortsatt sponsring av HD-röntgen, mentalbeskrivningar, gåvomedlemskap och medlemsaktiviteter.

Den nya styrelsen består efter konstituerande möte:
Ordförande		
Jan Hockart
Vice ordförande
Anki Thörnestad
Sekreterare		
Sylvia Johansson
Kassör			Lena Lindberg
Ledamot		
Ida Björklund
Ledamot		
Ingela Melinder
Ledamot		
Maria Ringbom
Suppleant 1		
Karin Björklund
Suppleant 2 		
Carita Hjelm

Enligt verksamhetsplanen satsas på bland annat:
• Genom den nya styrelseportalen Reduca satsning
på information till medlemmarna genom e-postutskick.
• Vi behåller listan för de som vill erbjuda sin hane
till avel. Att ha sin hanhund på listan ska vara
gratis för medlem i Schnauzerringen. Övriga ska
betala 150 kr.
• Medlemmar i Schnauzerringen efterfrågar uppgifter om trimmare och trimkurser. Vi erbjuder
trimmare och trimkursanordnare att annonsera på
hemsidan och i Schnauzerbladet. Inga krav på medlemskap i Schnauzerringen ställs.
• Vi kommer också att fortsätta med digitala trimträffar och ”trim along” där vi kan jobba med våra
egna hundar och samtidigt vara uppkopplade
digitalt.
• Vi planerar att anordna schnauzerläger under 2021
om pandemin tillåter detta.
• Vi påminner i Schnauzerbladet om möjligheten att
söka bidrag för medlemsaktiviteter under 2021.
• Vi arbetar vidare med sponsorer för att bland annat
kunna erbjuda medlemmar rabatter.
• Vi planerar att under 2021 genomföra digitala
medlemsmöten med aktuella ämnen och eventuellt
fysiska möten om så är möjligt.
• Vi sponsrar uppfödare på uppfödarlistan med 100:
- när de under 2021 ger ett gåvomedlemskap till
nyblivna schnauzerägare.
• Vi påminner uppfödare och anordnare av aktiviteter om Infobladet som kan skrivas ut från hemsida.
• Vi avser att sponsra BPH, MH och MT för
medlemmar med 300: • Vi avser att sponsra HD-röntgen för medlemmar
med 500: • Vi erbjuder omläsning hos HD-Zentrale av röntgenresultat. Kostnaden för detta är 300: -. Resultatet är officiellt enligt FCI:s statuter, men registreras
f.n. inte av SKK.

Carita Hjelm är ny i styrelsen och presenteras på
här brevid.
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Valphänvisare är Anki Thörnestad.
Omplacerings- och medlemsombud är Ulrika Hjort.
Avelskommittén består fortsatt av Margareta
Delborn (sammankallande), Carola Selin Sabel och
Karin Åström.
Schnauzerbladets redaktion består fortsatt av
Camilla Skoglund, Emma Svensson och Jan Hockart.

Möt Carita – ny
styrelsemedlem i
Schnauzerringen!
Vid årsmötet i februari fick vi en ny styrelsemedlem, som vi hälsar varmt välkommen.
Naturligtvis är vi alla nyfikna på henne, så vi
har bett henne svara på några frågor om sig och
schnauzerlivet.
Vem är du och varför blev det schnauzer?

Jag heter Carita Hjelm och bor med min familj i en by
utanför Luleå som heter Södra Sunderbyn. I familjen bor
förutom jag, min man Fredrik och våra två söner Filip och
Simon. Jag har älskat djur enda sen jag var liten. Min
stora syster har alltid haft hundar, katter och hästar.
När jag var liten så var jag hela sommarlovet hos henne
och hjälpte till med djuren. När jag var 14 år så fick jag
min första egna hund och det var en strävhårig tax som
hette Gizmo, det var en jättehärlig hund. Vi brukade
säga att det är talet som saknas då han var nästan som
en människa i en hunds kropp. Tyvärr fick han blåsljud
på hjärtat och vi fick ta bort honom då han var 11 år. Vi
var utan hund ett år sedan blev saknaden efter hund för
stor och eftersom min man är pälsdjursallergiker men
tål strävhåriga hundar så tittade vi på strävhåriga raser
men ville ha annat än tax. Läste om en massa olika raser
och fastnade för schnauzer så året 2006 skaffade vi vår
första schnauzer och det var en tik som fick namnet Iza.
Hon var en ganska bestämd liten dam jättesnäll och fin
mot familjen men ville helst inte att främmande skulle
komma på besök, vissa accepterade hon bättre än andra.
Henne var vi tvungna att ta bort när hon var 10 år pga
en analfistel som ställde till problem för henne. Hon
fick också ljuvertumör. Det gick bara några månader så
bestämde vi oss för att ta en ny schnauzer och sagt och
gjort så hämtade vi hem våran Loke från Malmö, vi har
även Lokes son Oden.

Hur ser ditt schnauzerliv ut?

Jag hade inga planer på utställning men en vän sa till
mig att Loke är så otroligt fin och sa åt mig att jag måste
ställa honom annars gör hon det åt mig. Sagt o gjort
jag for på en utställning och han blev lovordad och jag
fastnade för utställningar, där får jag egentid och där
träffar man en massa folk med samma intresse som jag
har (hund). Loke har 6st champion och förhoppningsvis
kommer utställningar igång snart igen så ska även Oden
få visa sig i ringen.
Loke är en så otroligt fin kille på alla sätt och vis, han

är lätt att ha med sig då han är så himla positiv till allt (ja
främmande hanhundar är ingen favorit), han tycker om
att få jobba med nosen så vi brukar lägga viltspår och så
har vi gått kurs i specialsök, och även dra kedja och bära
klövjeväska är favorit sysselsättningar.
Oden är 11 månader och testar mitt tålamod till max,
det är tur han är så söt och rolig. Även Oden är en härlig
kille att ha med sig på olika äventyr då han också är en
positiv hund. Just nu tränar vi för fullt på hundmöten då
han tycker att han är kungen i byn och inga andra hundar behöver vara på hans revir. Men mest har vi ju våra
hundar som sällskap och dom följer med på allt vi gör,
på sommaren åker vi båt och badar och på vintern har
dom en egen skoterpulka bakom skotern.
Sommaren 2018 frågade jag min vän Marita Strömgren
om vi inte skulle starta kennel tillsammans, jag hade
redan knåpat ihop ett namn och presenterade det för
henne och hon sa ja. Namnet grundar sig i våra hundars
namn och även våra. Dom 2 första bokstäverna från allas namn Loke, Wilda, Carita och Marita = Lowicama. Vi
har haft 2 kullar i kenneln och planen är ca 1 kull/år.
I år fick jag en förfrågan om jag ville bli suppleant i
schnauzerringen och jag tackade självklart ja och med
det hoppas jag kunna hjälpa till att göra reklam för våran
ras och ordna så vi kan ha fler aktiviteter för schnauzer
här uppe i norrbotten.

Vad är det bästa med schnauzer?

Jag älskar deras attityd/energi och vilja till att alltid följa med på det vi hittar på och sen när vi är hemma och
gör ingenting så gör även dom detsamma.
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Sponsring för
medlemmar 2021
Till sist...

		 BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
		 HD-röntgen sponsras med 500 kr
		 (Gäller hundens i SKK registrerade ägare
som är medlem i Schnauzerringen)
		 Gåvomedlemskap 100 kr/
gåvomedlemskap.
		 (Gäller uppfödare som är med på
uppfödarlistan)
		 Vi sponsrar också medlemsaktiviteter
med upp till 500:-.

Omläsning av
röntgenbilder

Nu finns möjligheten till omläsning av röntgenbilder.
Denna utförs av Dr Silke Viefhues, som är officiell
för tyska PSK (Pinscher Schnauzer Klub).
Resultatet från omläsningen kostar 300:- men ändrar
inte SKK:s registrerade avläsning. Anvisningar och
beställning via länk:
Hur man överklagar resultatet från SKK:s
avläsning till Nordiska Panelen se länk:
https://schnauzerringen.se/aveluppfodning/hd/

		 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

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Kommer ut i början
av juli.
Planerat innehåll:
Tema Sommar & semester med hund
Att resa med hund
Aktuell vetenskap
Testpanel
Ny fototävling
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Vi vill gärna ha mer
text och bilder från
aktiviteter ute i landet
skickas till redaktor@
schnauzerringen.se

Maja på båtsemester.
Foto: Mats Gustavsson
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