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DRICK PERSONLIGT! 

Vi hjälper dig göra en fin och personlig 
kaffemugg eller vattenflaska – med utgångs-
punkt i  ditt favoritfoto av din schnauzer och 
gör om bilden till en illustration. Vill du lägga 
på ett namn också – är det möjligt.

Som medlem i Schnauzerringen får du 15% 
rabatt när du beställer på designbyklarr.com 
Ange koden som du fått i Schnauzerringens 
nyhetsbrev!



Nu är det digitala årsmötet genomfört och det nya 
verksamhetsåret igång. Två styrelseledamöter som 
har jobbat i styrelsen i många år har avtackats. 
Ida Björklund som bland annat har hållit i Ronden 
och Årets hund och Karin Björklund som har varit 
vice ordförande. Stort tack för Ert engagemang i 
klubben och vi ser fram emot att träffa er i utställ-
ningsringarna. Nya i styrelsen är Emilia Östlund 
och Ann-Sofie Johansson. De presenteras i detta 
nummer av Schnauzerbladet. Vi kan glädjande 
konstatera att vi har en fortsatt medlemsökning.  

Schnauzerbladet har utvecklats till ett proffsigt 
magasin som uppskattas av de flesta enligt den 
läsarundersökning som presenteras på annan 
plats i tidningen. Vi har med hjälp av vår styrelsepor-
tal ”Reduca” kunnat skicka regelbundna Nyhetsblad 
till våra medlemmar med aktuell information. 

Det känns just nu som om allt kan bli sig likt igen 
och det är glädjande förstås. Vi har lärt oss mycket 
under de senaste två åren och inte minst att hantera 
de digitala mötesverktygen. Fördelarna med dessa 
är att vi har fått ta del av ett antal föreläsningar och 
ersatt de tidigare telefonmötena med ljud, bild och 

Ordförande har ordet
skärmdelning. Fördelarna med digitala möten 
är uppenbara. Fler kan deltaga från alla delar 
av landet, men visst har vi saknat att kunna 
träffas fysiskt. Helst skulle man vilja dra nytta 
av fördelarna med båda sätten att ha möten. 
Det finns tekniska lösningar att genomföra 
sådana ”hybridmöten” och det är kanske något vi 
får överväga att genomföra. Frågan borde också 
kunna tas upp med SSPK och SKK centralt. Det 
handlar både om utbildning och tekniklösningar. 

Vi ser fram emot att äntligen få genomfö-
ra vår egen utställning ”Ronden” och diskuterar 
också att arrangera en ”Schnauzerns dag”, som 
preliminärt skulle kunna vara den 25 september 
efter brittisk modell. Ett fysiskt uppfödarmöte 
planeras av avelskommittén. Vi återkommer med 
mer information om kommande aktiviteter. 

Med tack till alla som stöder klubbens verksamhet. 

För styrelsen 
Jan Hockart 



Innehåll
6. Mazze & Vicke
 Specialsök

8. Tema - Gårdshundar
10. Schnauzern – gårdens   

  alltiallo
11. Dagens gårdsschnauzer
12.  Agaton i Färila
14. Molly, Flora och Ella på   

  Ekotuvan

16. Shoppingguide för 
 schnauzernördar 

18. Nya pusselbitar rörande 
 hundars personlighet

20. Medlemskrönika
Anställd schnauzer!

22.  Smått & gott

24. Visst kan hunden bo på hotell!

26. Hälsa
 Vårda din schnauzers –
 TASSAR  

27. Hälsa
Allergi hos hund, ett inte helt    

 ovanligt problem

28. Pyssel
Det är svårt att prata om     

 tandtroll med din hund!

30. Aktivering
Att träna en
schnauzer  



5

Kontakt 
Ordförande
Jan Hockart
070-562 07 94
jan.hockart@outlook.com 

Vice Ordförande
Anki Thörnestad 
070-9624482  
vice.ordforande@schnauzerrin-
gen.se

Valphänvisare
Anki Thörnestad 
070-9624482
valphanvisare@schnauzerringen.se

Omplaceringsombud:
Ulrika Hjort 
070-5448148
omplacering@schnauzerringen.se

Medlemsombud:
Ulrika Hjort 
070-5448148
medlemsombud@schnauzerrin-
gen.se 
omplacering@schnauzerringen.se

Webbmaster
Sylvia Johansson  
webbmaster@schnauzerringen.se

Sponsoransvarig:
Camilla Skoglund 
sponsor@schnauzerringen.se

På Schnauzerbladets redaktion:
Emma Svensson - layout, 
Jan Hockart Ansvarig utgivare, 
skribent
Sara Berg, skribent
Camilla Skoglund, skribent

34. Notiser

36. Undersökning
 Preliminärt resultat    

 läsarundersökning

38. Avelskommité

29. Klubbsidor

44. Ronden 2022

45. Kalendarium 2022

46. Till sist...

Annonspriser: 

Helsida 300 kr 
Halvsida 150 kr
1/4-sida 100 kr



6

Nu har husse fått en strålande idé igen. Han tyckte att jag skulle ”aktiveras”. 
Det betyder att jag ska få något att jobba med! Hrmpf! Jag jobbar ju hela 
dagarna och kvällarna. Man kan tro att det inte behöver vaktas i vår lilla by, 
men det gör det visst det. Grannen har en ny katt som måste uppfostras och 
ekorrarna håller på att stjäla fåglarnas mat hela tiden. Ibland kommer det 
konstiga bilar med folk som knackar på hos grannarna och ställer under-
liga frågor. Jag vet att det är skummisar som ska luras. Till oss kommer de 
aldrig. Det ser jag till. En schnauzervakt kommer man inte förbi. Nåväl det 
här med ”aktiveringen”. Jag fick gå på kurs och lära mig sniffa. Precis som om 
jag inte kunde det innan. Man skulle sniffa rätt på små röda plastbitar som 
var gömda överallt. Husse var nog lite stolt över mig. Jag sniffade rätt på alla 
och visade de andra hur de skulle göra. Mazze fick också prova att sniffa och 
hon kunde också – vi skäggisar kan allt. Husse säger att vi kanske ska tävla i 
sniffandet. Det är bara för att husse ska få fler rosetter. 

Hälsningar
 

Vicke
PS Äzter då? Hon fick flytta till matte för hon och Mazze bråkade – tjejer!

Specialsök

Vicke och Mazze 

D
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Läsarbild

Varför sova i sin bädd, när man har 
sin leklåda? ...tänker Benny. 
Foto av matte Kerstin Brage.

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.   

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 

Allt det Allt det dudu  
behöver för behöver för 
en snyggen snygg              
schnauzer.schnauzer.  

DMedlemsrabatt 

10% 
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Tema 
Gårdshundar 

 DSchnauzern – gårdens alltiallo 
 DDagens gårdsschnauzer 
 DAgaton i Färila 
 DMolly, Flora och Ella på Ekotuvan 



9



10

Schnauzern (eng. Standard Schnauzer) är ur-
sprunget till de tre raser, som idag kallas för 
schnauzer. Ibland benämns de som storleksva-
rianter vilket inte är korrekt. Även om de har 

vissa gemensamma drag är de tre olika raser. Hundar 
av schnauzerns typ har funnits sedan medeltiden som 
arbetande gårdshundar i Bayern. De har benämnts olika 
och det fanns både släthåriga och strävhåriga. De gjorde 
nytta på gårdarna som att vakta gården och boskapen, 
hålla efter skadedjur och skydda gårdsfolket när de reste 
till marknaden. För detta behövde man hundar som var 
uthålliga, vädertåliga och orädda. För att jakten på råttor, 
som inte gav sig utan kamp skulle underlättas kuperade 
man öron och svansar, vilket minskade risken för bett. 
Från medeltiden och fram till mitten av 1800-talet var de 
oädla men nyttiga hundar som fanns i många varianter i 
flera färger.  

I mitten av 1800-talet började man intressera sig för aveln 
av denna nyttiga inhemska hundras och resultatet be-
nämndes strävhårig pinscher när den ställdes ut första 
gången på 1870-talet i Tyskland. Pälsfärgen renodlades till 
peppar och salt färg. Det förekom också helt svarta, men 
i mindre antal. Aveln av svarta schnauzers kom i gång i 
större omfattning först på 1930-talet. Den officiella tyska 
standarden för rasen var mycket lik den rasstandard som 
finns idag. Vid sekelskiftet blev rasen allmänt känd som 
schnauzer med hänsyftning på skägget. Det sägs också 
varit namnet på en framgångsrik hund från tiden. Ibland 
hör man benämningen Wire Coated German Terrier, viket 
är fel. Schnauzern har ingenting med terrier att göra.

Efter Dr Hans Räbers bok ”Schnauzer”

Schnauzern – gårdens alltiallo 
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Finns det schnauzrar som lever som de bayerska 
gårdshundarna? Förutsättningarna idag ser inte 
likadana ut som på 1800-talet. Man kan naturligtvis 
inte jämföra dagens förhållanden med de som gällde 

på 1800-talet. Gårdar, hästar, boskap och råttor finns kvar. 
För att undersöka detta intervjuade vi några schnauzerägare 
som har gårdsschnauzers. 

Det här var frågorna vi ville ha svar på: 

 D Vad var dina motiv till att välja just en schnauzer? 

 D Går din schnauzer omkring fritt på gården? 

 D Hur fungerar din schnauzer med gårdens andra djur, 
hästar, katter, höns etc? 

 D Hur är det med förmågan att hålla efter skadedjur? 

 D Hur reagerar din hund på okända besökare? 

 D Upplever du din hund som robust och vädertålig? 

Dagens 
gårdsschnauzer 
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Agaton 
i Färila 
Agaton är inte den första schnauzern i familjen. Där fanns 
tidigare Mejson som också var en PS schnauzer. 

Agaton strövar omkring på gården i Färila där det finns 
hästar, katter och höns. Agaton är obeskrivligt förtjust i 
hästar. Särskilt hästen Snövit vars rygg han t o m försöker 
balansera på. Han äter gärna hö tillsammans med Snövit. 
Hönsen är väldigt intressanta men han är lite oförsiktig i 
umgänget med dom så där är det stopp. Han sitter gärna 
jämte husse på kuskbocken eller i traktorn eller åker med 
matte i kanoten.  

Ibland följer Agaton med till husses verkstad och vaktar 
den. Där har han en schäferkompis som heter Sonja och 
henne är det jättekul att busa med. Roligast är det att busa 
med schnauzerkompisar och ibland får han besök och då 
blir det full fart. Agaton är en snäll och glad schnauzer 
precis som pappa Vicke, men har snyggare öron. Det är 
efter mamma Izza. 
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Anna och Fredrik valde mellan flera olika raser men fastnade 
till slut för schnauzern. De ville ha en robust och alert hund 
med lite vaktinstinkter, en tålig smutsavvisande och lättskött 
päls. Sen är ju rasen även en av de vackraste. 

Familjen har idag tre schnauzertikar som rör sig fritt på 
gården när matte och husse är ute och pysslar.  

Molly är matriarken och gårdens lilla ”polis” som håller 
ordning på de andra två busfröna och hon har även koll på 
katterna. Molly vet precis vad som inte passar sig.  

Ella är dotter till Molly och Flora är mellantiken.  
På gården finns gutefår, linderödsgrisar, höns och katter. 

Till sysslorna hör bland annat att gräva efter sorkar, bada i 
Nissan som gården gränsar till och hjälpa till med utfodring av 
grisar och får.  

Besökare får stå ut med en rejäl utskällning tills de har 
presenterat sig ordentligt. Ingen kommer in på gården utan 
att hundarna larmar och det känns tryggt eftersom gården 
ligger lite avskilt. D

Molly, Flora 
och Ella på 
Ekotuvan  
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SCHNAUZERNÖRDAR...
Shoppingguide för 

4.

Ännu en gång har vi hittat en hel del schnauzerprylar för oss som älskar denna ras.  
En del prylar denna gång är lite smågalna – som t ex den praktiska hållaren för bajspåsarna. Vi har  också hittat en fin 
plåtmugg att dricka kaffet ur nu när våren bjuder på utomhusfika. Men finast av allt… är att Swatch gjort ett alldeles 
fantastiskt armbandsur med ett schnauzermotiv i boetten – synd bara att den inte finns i svart också…  

1.

3.

2.



17

5.

 
1. Armbandsuret  ”Schnautzi” 
Det välkända varumärket Swatch har gjort detta 
fantastiskt fina armbandsur, i klassisk swatchde-
sign av plast och silikon.  

Pris: 670 SEK, köpes på swatch.com

2. Prydnadskudde 
Fylld kudde format 43x43 cm med rutig baksida. 
Tillverkad av 100% polyester.  

Pris: ca 320 SEK, köpes via amazon.se

3. Väggklocka 
Små väggklistermärken med schnauzermotiv att 
sätta istället för siffror – direkt på väggen. Finns 
i två olika storlekar och i svart, silver eller guld.  

Pris från ca 325 SEK, köpes via grandado.com

4. Handgjorda örhängen av silverplätterat tenn

Pris: ca 225 SEK, köpes via etsy.com

5.Sminkväska och liten necessär med 
schnauzertryck 
Set om två – sminkväska (17x12 cm) och necessär 
(25x15 cm) i bomull och polyester.  

Pris: ca 285 SEK, köpes via etsy.com  

6. Tygkasse med Schnauzer 
Finns i många olika färger. Du kan även få eget 
tryck med hundens namn. 

Mått: 38x42 cm. 100% bomull. Kan handtvättas. 

Pris: ca 130 kr, köpes på liwadesign.se

7. Schnauzerkaffemugg med lock 
Perfekt för uteliv och på resande fot.  

Pris: ca 250 SEK, köpes via etsy.com

8. Praktisk hållare till bajspåsar 
Handgjord – broderad på vinyl. Finns i många olika 
färger.  

Pris: ca 170 SEK, köpes via etsy.com

6.

7.

8.

https://www.swatch.com/sv-se/schnautzi-gw210/GW210.html?gclid=Cj0KCQiA3-yQBhD3ARIsAHuHT65_IApHlpY_YVZeopLJ2tnejjNGK3XuMd44POF1E_0ILnJbEuvFmVUaAkPuEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.amazon.se/Viceni-schnauzer-fylld-hundkudde-flerfärgad/dp/B08LNSSJC2/ref=sr_1_26?crid=310K13P8YN6TZ&keywords=schnauzer&qid=1645961030&sprefix=schnauzer%2Caps%2C195&sr=8-26
https://swe.grandado.com/products/jag-alskar-min-schnauzer-hundras-3d-diy-vaggklocka-valp-djur-vaggdekaler-klocka-klocka-for-vardagsrum-djuraffar-show?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTA2OTQyODYz&gclid=EAIaIQobChMI68uBqdyf9gIVBOrtCh3ZKAj5EAkYAyABEgJpDPD_BwE
https://www.etsy.com/se-en/listing/587558410/schnauzer-earrings-schnauzer-jewelry?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=standard+schnauzer&ref=sc_gallery-1-2&pro=1&sts=1&listing_id=587558410&listing_slug=schnauzer-earrings-schnauzer-jewelry&plkey=e04cefa57bbbd5f1642ed570925cb32843ae50fc%3A587558410
https://www.etsy.com/se-en/listing/729955396/schnauzer-cosmetics-makeup-and?click_key=98a561c4685afe8c8d4897163e0ac6d2fe673b78%3A729955396&click_sum=1db64e3d&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=standard+schnauzer&ref=sr_gallery-1-19&organic_search_click=1&cns=1&variation0=1223262135
https://www.liwadesign.se/alla-tygkassar/hundraser/tygkasse-schnauzer
https://www.etsy.com/se-en/listing/649110154/schnauzer-travel-mug-schnauzer-gifts?click_key=f2f9d0f74d0d60c99b0b1c08ab82634994c53f12%3A649110154&click_sum=5ee5f0e8&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=standard+schnauzer&ref=sr_gallery-2-6&organic_search_click=1&sts=1
https://www.etsy.com/se-en/listing/1079841145/schnauzer-dog-poop-bag-holder-petwaste?click_key=a00043b375a3475f38d0a4f99f98b1a2ca247b66%3A1079841145&click_sum=3610e6e7&ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=standard+schnauzer&ref=sr_gallery-1-20&organic_search_click=1&cns=1
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Aktuell 
vetenskap

Nya pusselbitar rörande 
hundars personlighet 
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Alla som lever med hundar vet hur personliga de kan 
vara, något som får stöd av forskning inom området. 
Tack vare traditionen att objektivt testa och beskriva 
hundars beteende har vi i Sverige goda förutsätt-
ningar för forskning om hundars personligheter. 
Etologen Kenth Svartberg vid Sveriges lantbruksuni-
versitet har undersökt vilka egenskaper som kommer 
fram i Svenska Kennelklubbens testform Beteende- 
och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 

Data från över 12 000 hundar analyserades och ett antal olika 
egenskaper som även visar sig i hemmiljö kunde identifieras. 
Den mest övergripande egenskapen, Boldness, fångar hundens 
allmänna sociala, nyfikna och lekfulla personlighet. En rad 
mer specifika egenskaper beskriver hur hunden tacklar olika 
nya situationer som den ställs inför och hur den reagerar på 
möten med okända personer. 

Detta är första gången BPH utvärderas vetenskapligt 
och resultaten går i linje med tidigare forskning på den 
äldre beskrivningsformen Mentalbeskrivning Hund (MH), 
men tyder på att BPH avslöjar f ler nyanser av hundens 
personlighet. De identifierade egenskaperna kan komma 
att bli betydelsefulla vid avelsarbete och för att förutsäga 
beteendeproblem och djurvälfärdsrisker. 

Studien finansierades av Agria och SKK 
Forskningsfond. 

Länk till publikationen 

Referens 
K Svartberg. The hierarchical structure of dog personality in 
a new behavioural assessment: A validation approach. Applied 
Animal Behaviour Science (2021), volume 238, 105302 

Relaterade sidor: 

 D Husdjur och vilt 

 D Etologi 

 D Husdjursvetenskap 

 D Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi 

 

Kontaktinformation 
Kenth Svartberg 

Extern resurs vid institutionen för anatomi, fysiologi och 
biokemi (AFB), avdelningen för anatomi och fysiologi 

Telefon: +46703244734 

E-post: kenth.svartberg@slu.se 

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105302


20

Medlems-
krönika

Beira bus här! Vissa av er kanske känner till mig och min vardag 
som följeslagare till husse på byggarbetsplatser runt om i södra 
delarna av Sverige. Jag blev anställd på ett företag inom bygg 
samma dag som jag flyttade hem till min nya husse. Att kunna 
hålla ihop delar av flocken även under arbetstid är det bästa 
som finns! Det tog lång tid innan husse vågade skaffa hund just 
med tanke på hans yrkesval. Vi är ju rätt formbara av oss, så får 
vi bara vara med från tidig ålder så vänjer vi oss rätt snabbt vad 
vi ska förhålla oss till. Jag är övertygad om, att om ni pratade 
med era hussar och mattar och dom med sina chefer (inte er 
själva då - utan den som husse och matte kallar sin chef) så tror 
jag många skulle kunna hitta en form där ni oxå skulle kunna 
delta. Jag har lyckats krossa massor med fördomar om hund på 
jobbet och numera är jag lite av en kändis på byggena. 

Husse trodde själv att det skulle bli svårt men OM jag har 
bevisat att vi även kan vara med och bidra utan att bara vara 
i vägen. Jag kan berätta lite hur en typisk dag ser ut för mig i 
bygg och busvärlden…  

Husses klocka ringer tidigt så jag brukar snooza tills det 
börjar lukta kaffe. Då blir det lite morgonmys på köksgol-
vet innan en snabb kiss innan avfärd 06, för att hämta min 
och husses kollega. Ibland åker vi till verkstaden och hämtar 

Anställd schnauzer!  
material och då får jag träffa min hundkompis Dante som 
jobbar på kontoret. Då blir det promenad innan avfärd till 
bygget.  

Ni vet den där känslan när man sitter i mitten i en bil med 
3 säten och smörgåsarna kommer fram. Dom är schysta och 
bjuder lite iaf. Framme på bygget brukar jag spana läget sen 
lägger jag mig i bilen och laddar lite. Schnauzer sover inte. Vi 
laddar bara om. Sen börjar jakten! 3 handskar före lunch ska 
jag ha haft ihjäl. Det är sen gammalt! Och snickarna är riktigt 
givmilda! Jag skulle ju ta handskarna ändå.  

Fikarummen är oxå en höjdare. Jag träffa en hund på ett 
annat bygge. Han var satt på diet för han gick upp i vikt på 
jobbet. Många snickare många köttbullar sägs det.  

Men jag hänger mest runt husse och kollegan och håller 
lite koll. För en sak ska ni veta! Jag har lärt mig skilja på ut-
seendet på en hantverkare och en civil. Så kommer någon 
obehörig innanför avspärrningarna då går schnauzerlarmet!  

Sa jag att vi får bo på hotell ibland oxå? Det är rätt nice!  

Hur skulle din dag se ut med husse eller matte? D

///Beira bus 
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Smått 
& gott

Boktips  
Två böcker författade från förlag Brandel och Skogsberg. 
Författare Maria Brandel och Siv Svendsen 
Illustrationer Leif Wärme.  

Böckerna säljs via SBK shopen eller direkt från deras hemsida.

Bäst var dag 
Boken är utformad på ett lekfullt och an-
norlunda sätt. Vid första anblicken liknar 
den en barnbok, men den är en lättill-
gänglig och direkt handbok för den som 
vill träna sin hund i vardagslydnad och 
illustrationerna gör innehållet självklart 
och tydligt. Det är inte mycket text, men 
det behövs inte. Illustrationerna säger 
det mesta. Ett exempel på pedagogiken 
illustreras av två konton där man samlar 
de övningar som hunden lyckas med på intäktskontot och det 
hunden misslyckas med på kostnadskontot. Målet är att man 
ska ge hunden chansen att lyckas.  

Boken används på många valpkurser runt om i landet och man 
kan köpa till studieplan och lärarhandledning. Boken kostar 
249:- + frakt. 

Bästa starten 
Boken är uppbyggd pedagogiskt på 
samma sätt som ”Bäst var dag”, men 
riktar sig till den som vill träna sin hund 
för olika tävlingsdiscipliner. Författardu-
on har ett mycket kreativt angreppssätt 
och beskriver i bildspråk och illustra-
tioner målen och medlen för träningen. 
Boken inspirerar och engagerar. Den 
innehåller mer text än ”Bäst var dag”. 
Träningsmomenten redovisas med en 
förklarande ingress och redovisas sedan 
i punktform steg för steg. Till boken finns också checklistor 
och kursplaner. 

Boken kostar 349:- + frakt. 

Ett tips för den som vill ordna en studiecirkel – det finns filmer 
som följer kapitlen i boken att köpa och ladda ner för 69 – 99:- 
beroende på hur många delar man köper. D

Ny tävling! 
Tillsammans med vår nya samarbetspartner 
designbyklarr.com – börjar vi nu en ny spännande 
tävling med fina priser ur deras sortiment.  

Tävla och vinn en personlig matskål! 
För att vinna en fin och personlig matskål, med 
motiv av din egen hund – ska du leta bilder och 
skriva en bra formulering. Värde på matskålen är: 
349 kr.  

Och vinner du, ja då behöver leta fram en bra 
bild på din vovve som kan användas som underlag 
till skålen. 

 Hur går tävlingen till?  
För att tävla ska du bara helt enkelt leta reda på 
bilder av matskålar som vi gömt i detta nummer av 
Schnauzerbladet. Alltså helt enkelt räkna antalet 
och ange vilka sidor du hittat dem på.  

Dessutom ska du skriva en motivering till 
varför just du ska vinna en personlig vinst från 
designbyklarr.com  

Skicka ditt svar via mail till 
redaktor@schnauzerringen.se senast den 31 maj. D

 Klara färdiga – tävla!

Fakta om Design by Klarr  
De är inte som alla andra – de tycker att det är viktigt 
att vara sig själva, att vara unika och stå ut.  

Design by Klarr är ett litet företag med stor kärlek 
till färg, form och hundar så klart! 

För dem är det självklart att alla – djur som 
människor, har sin unika stil och personlighet. Därför 
skapar de personliga, färgstarka och unika produkter 
till alla – även till hunden.  D

Läs mer på designbyklarr.com 

www.nolimitobidience.se
mailto:redaktor%40schnauzerringen.?subject=
http://designbyklarr.com
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Känd Schnauzerägare 
Skådespelaren Errol Flynn älskade schnauzer. 

När den populäre skådespelaren Errol Flynn visade upp sin schnauzer på 
1930- och 40-talet – fick rasen mycket uppmärksamhet.  

Errol Flynn, som var en välrenommerad kvinnokarl känd för sina skild-
ringar av häftiga karaktärer, var också en stor hundälskare som ägde flera 
schnauzrar. Hans ”hjärtehund” var schnauzern ”Arno”, Flynns ständiga följe-
slagare både på filmuppsättningar och hans yacht.  

Arno var känd för att skälla högt när regissören ropade ”klipp” eftersom 
han visste att inspelningen var slut, och han fick husse helt för sig själv. Arno 
fick nästan lika mycket pressbevakning som Flynns romanser utanför film-
duken. D

Bildtext: Flynn och ”Arno”. 

Vinnare
”Bästa 
festbilden” 
Fototävlingen är avslutad och vinnare blev denna 
gång Diana Ahlm med en bild på unge herr Mino 
som är festfin i ”väst och fluga” – och ska fira nyår. 
Grattis! Grattis!  

På bilden är Mino endast 10 veckor. Oemot-
ståndligt söt! D

Vinsten blev en ”canvastavla” med vinnarbilden.  

Gå på shoppingrunda med hunden 
– bra miljöträning! 

Nu när det börjar bli varmt ute eller om man är på resande fot, 
är det både trevligt och tryggt att kunna ta med hundarna in på 
gallerior och i butiker. Här några tips på ställen där hundarna får 
följa med.  
Kanonbra miljöträning och mysigt att ta en sväng på stan med 
vovven.  

Malmö: 
• Triangeln och Mobilia välkomnar hundar att passera igenom 
centrat. Butikerna bestämmer själva - så läs på skyltarna.  

Stockholm: 
• Västermalmsgallerian siktar på att bli Stockholms mest hund-
vänliga galleria.  

• På Åhlens Stockholm City, Östermalmstorg, Fridhemsplan och 
Odenplan får hundar följa med. 

 Göteborg: 
• På Nordstan är det tillåtet att ha hundarna med inne på centrat. 
Butikerna bestämmer själva - så läs på skyltarna och fråga.  

Andra tips:  
• På Åhléns Outlet i Västerås, Norrköping och Södertälje är hundar 
varmt välkomna att följa med och fynda allt inom heminredning, 
skönhet och mode.  
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Visst kan hunden 
bo på hotell! 

Charlotte Raboff – grundare av Hundvänliga Hotell 

Efter att ha jobbat med resor under hela sitt 
yrkesliv, bestämde sig Charlotte Raboff för ett 
år sedan att satsa på något helt nytt och annor-
lunda. Det var fortfarande resandet som var i 
fokus, men denna gång skulle satsningen förena 
hennes stora passion för fina hotellupplevelser 
med hundar som alltid varit ett stort intresse.  
– Min kärlek till just schnauzrar började redan för 22 
år sedan när vi köpte vår allra första hund Torsten, 
en jättefin dvärgschnauzer, svart och silver.  

Efter några år utökades familjen med en vacker 
svart mellanschnauzer. Hon fick heta Palma och 
var världens goaste familjehund.  

Då vi reser mycket i våra jobb, började jag 
häromåret att fundera på att skaffa en mindre 
hund. En hund med stor personlighet men i en 
behändig storlek som gjorde att jag kunde ta med 
mig hunden på våra resor. Så vår tredje hund blev 
en dvärgtax som heter Lennart. Han är minst lika 
envis men också lika tillgiven som en schnauzer. 
Lennart är både “kontorschef” på Hundvänliga 
Hotell och deltidsskådis i olika reklamfilmer för 
bl a Sembo och Västsveriges Turistråd.   

En lite annorlunda hotellsajt 
Det var när vi skulle bo på hotell i Sverige med 
Lennart (som då var valp) som jag upptäckte hur 
svårt det var att få en överblick över vilka hotell 
som är Hundvänliga och framförallt vad som gäller 
på hotellet när det kommer till vilka utrymmen 
dom får vistas i. Jag ville också veta om det kostar 
något extra att ta med sin hund till hotellet.  
– Det var då idén om Hundvänliga Hotell föddes.  

Jag har jobbat inom resebranschen under hela 
mitt liv och dom senaste 12 åren som egen företagare 
med webbaserade resetjänster. Så det kändes som 
en kul utmaning för mig att utveckla en inspirerande 
sajt som skulle vara 100% dedikerad hundägare. 

Ett gigantiskt arbete väntade. Det finns över 
1200 Hundvänliga hotell i Sverige och jag kontak-
tade dom alla för att veta exakt vad som gäller när 
man tar med sig hunden. Efter att ha samlat in och 
sorterat all information, skapat en struktur och 
layout för hemsidan, var den färdig att lanseras. 
Det var för snart ett år sedan.  

 Otroligt mycket respons! 
Jag har fått otroligt mycket positiv respons och 
uppmärksamhet i olika medier för Hundvänliga 
Hotell. Behovet att få hjälp med att hitta schyssta 
Hundvänliga hotell är jättestort. Arbetet med 
hemsidan har givit mig möjlighet att jobba med 
det som jag tycker allra bäst om; att jobba med 
hotell och upplevelser och att ha hundar med i 
arbetet.  

http://www.hundvanligahotell.se
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Charlotte Raboff – grundare av Hundvänliga Hotell 

 

Bra att tänka på! 
Här kommer några saker att tänka på innan du 
bokar ett Hundvänligt hotell. 

 D Sondera gärna närområdet runt hotellet. 
Var finns grönområden? Finns hundpark, 
hundbad, hundvänliga kaféer och restau-
ranger i närheten? 

 D Det är bra om det är lätt att gå ut med hunden 
från hotellet. Det kan också vara en fördel om 
det går att boka ett rum på markplan.  

 D När du bokar ett Hundvänligt hotell skall du 
alltid meddela i förväg att du kommer att ha 
din hund med dig.  

 D Kolla upp om du behöver boka ett särskilt bord 
när du tar med hunden i hotellets restaurang. 

 D Ta med hundens bädd så den känner sig lite 
hemmastad även om miljön är ny.  

 D Tänk på att din hund skall vara rastad och ak-
tiverad innan man kliver in i hotellet. Det blir 
en lugnare upplevelse för alla.  

 D Packa ner tuggben, leksaker och mat- och 
vattenskålar, gärna en filt och glöm inte 
hundschampo. Det är inte kul med en smutsig 
hund på hotellrummet.  

 D Det är alltid bra att miljöträna hunden i god 
tid innan den bor på hotell. Gör lite olika 
kafébesök så hunden är van vid att ligga 
stilla i helt nya miljöer. 

 D Om det funkar bra att lämna hunden ensam 
på hotellrummet, bör du tänka på att sätta 
ut Stör-ej skylten så att inte städpersonalen 
går in i rummet. Vissa hotell har tänkt till och 
anpassat skyltar där det stå "Hund på rummet”.  

 D Lämna inte hunden ensam om den är orolig 
och skäller oavbrutet.  

Har du någon bild på din hund när ni bor på hotell 
får du gärna maila mig och berätta hur ni har haft 
det, eller om du bara vill tipsa om ett Hundvänligt 
hotell.  

Ser framemot att höra av dig! D

 Epost: charlotte@hundvanligahotell.se 

http://www.hundvanligahotell.se


Hundvård:
Hälsotrim

Vårda din schnauzers – 

TASSAR 
Att trimma och vårda sin schnauzer 
handlar inte bara om snygg päls. Först 
och främst handlar det om hälsa. När 
det gäller tassar behöver vi regelbundet 
ta hand om klor och hår mellan tramp-
dynorna.  

För att få bort håret mellan tramp-
dynorna kan man antingen raka med en 
liten trimmer eller med ett ”tasskär” på 
din vanliga maskin. När man rakar i tassen 
med maskin är det viktigt att man vecklar 
ut tassen noga och att man noga aktar 
de veck som finns. Fördelen med att raka 
med maskin är att det går fort och inte är 
tålamodsprövande för hunden, dessutom 
får man bort det mesta av håret. En tass 
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utan hår mellan trampdynorna torkar 
snabbare, riskerar inte skav och som en 
bonus drar den in mindre med smuts i 
huset. 

Innan man börjar raka eller klippa 
mellan trampdynorna är det bra om man 
kan tvätta tassarna. Rena tassar skyddar 
skären och om hunden har tovor kan 
balsam hjälpa till att reda ut dessa. 

Antingen kan man ha hunden stående 
på ett trimbord och man vecklar ut 
tassen med ena handen och rakar med 
den andra, eller om hunden gillar att ligga 
på rygg och få gos på magen rakar man 
tassar samband med det. När man ser ru-
tinerade trimmare visa hur något går till 

ser man hundar som står stilla och sam-
arbetar, tänk då på att dessa hundar fått 
träning i att samarbeta på bordet. Börja 
träna din hund redan som valp, ta mycket 
i tassar och pyssla med den. Belöna fint 
beteende snabbt och ignorera det övriga. 
Din hund kommer snabbt att lära sig att 
stå stilla om du är konsekvent.  Om du 
inte vill raka med maskin kan du använda 
en kort sax med eller utan klumpar längst 
fram. En del upplever det som säkrare 
att klippa med sax och man slipper ljudet 
från en trimmer. Nackdelen är dock att 
det tar lite längre tid och man får jobba 
mer för att få bort lika mycket hår. D

Roseline 86345 från Parma



Hälsa

Allergi hos hund, ett inte helt 
ovanligt problem 

En del hundar reagerar med allergiska 
symptom vår och sommar pga allt pollen 
i luften, men de flesta har symptom året 
runt då det är vanligt att dessa hundar 
även reagerar på dammkvalster. Hundar 
kan även utveckla allergi mot insekts-
bett. Foderallergi kan vara ett enskilt 
problem eller ingå i multiallergi problem. 

Vad är allergi? 
Allergi är en överdriven och negativ 
reaktion från kroppens immunförsvar 
mot vissa ämnen (allergener). Dessa 
är inte skadliga och ger inte reaktion 
på en frisk hund. Vanliga allergener är 
husdammskvalster, loppor, pollen och 
svampsporer, mjäll från djur, spott från 
bitande insekter och foderprotein. Al-
lergener leder till allergiska reaktioner 
genom kontakt med huden, inandning 
eller upptag från magtarmkanalen. Al-
lergiska hundar har för stor mängd anti-
kroppar av typen IgE. När IgE binder till 
allergenet, frigörs biokemiska ämnen. 
I huden leder det till klåda och i luft-
vägarna till andningssvårigheter och i 
mag/tarmkanalen till klåda och/eller 
avföringsproblem. Vanligast har hunden 
allergi mot husdammskvalster, foder-
proteiner, träd/gräs-pollen, insekter 
och loppor. 

15% av vår hundpopulation lider av 

ärftlig allergi, oftast mot husdammskval-
ster, loppor eller diverse pollen. Atopi 
är överdrivet bildande av IgE-antikrop-
par mot proteiner i luften. Sjukdomen 
utvecklas som regel före tre års ålder. 
Upp till 33% av de allergiska hundarna 
har också foderallergi. De vanligaste 
symtomen är klåda, hunden slickar och 
biter sig. Öronproblem och hudinfektio-
ner med jäst eller bakterier kan utveck-
las och förvärra klådan. 

Hur ställs diagnosen? 
Veterinären går igenom hundens 
symtom, sjukdomshistoria och under-
söker hunden noggrant. Parasiter och 
infektioner utesluts eller behandlas. 
En foderreaktionstest kan hjälpa till att 
hitta ämnen som hunden inte tål. Efter 
uteslutning av andra sjukdomar tas det 
blodprov eller görs ett hudtest för att 
undersöka om allergin kan behandlas 
med immunterapi. 

Behandling. 
Det bästa är naturligtvis att undvika 
kontakt med ämnen som leder till en 
allergisk reaktion. Men vissa allergener 
går inte att undvika. Här kommer aller-
gispecifik immunterapi in. Det är den 
enda behandling som påverkar utveck-
lingen av allergin. Immunterapi ändrar 

kroppens överreaktion och ger perma-
nent förbättring av symtomen. Terapin 
är ett individuellt läkemedel där man 
använder material från hudförändring-
arna i allergitesten, som man sedan 
odlar på. Läkemedlet finns i sprutor 
eller dagliga droppar att ge i munnen. 
Omkring 75% får hjälp av immunterapi. 
Effekt ses tidigast efter fem månader, 
men kan ta upp till ett år innan man ser 
förändring till det bättre. Behandling-
en är livslång och kan kombineras med 
annan tilläggsbehandling som Omega-3 
fettsyror (fiskolja) och utvärtes be-
handling med schampo, spray, gel och 
örondroppar. 

Klådstillande läkemedel. 
Dessa läkemedel botar inte allergin utan 
dämpar symtomen,  

 D Kortison (tabletter, spray, örondroppar). 

 D Antihistaminer (tabletter, örondroppar). 

 D Ciklosporin (kapslar, mixtur). 

 D Oclacitinib (tabletter) D

Text: Avelskommittén 

Referens: nextmune.com 
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Gör en reflexschnauzer  
– en snygg detalj! 
Reflexer kan vi inte få för många utav, så varför inte göra en extra snygg reflex i form av en schnauzer i profil.  

 D Sax 

 D Blyertspenna 

 D En mall, använd t ex en pepparkaksform 

 D Reflex textilfolie (Stoff och Stil har A4 ark som kan strykas på) 

 D Evt. vitt papper 

 D Strykjärn 

 D Strykduk 

Du behöver:  

Pyssel



29

Gör så här:
1. Mät storleken på ytan som du önskar sätta en reflex på. 

Och kontrollera att materialet är slätt och tål att strykas 
(minst 2 prickar). 

2. Använd en mall – t ex en pepparkaksform. 
3. Om du önskar en större bild än formen – så rita av på ett 

vitt papper och dra upp storleken i kopiatorn.  

4. Klipp ut. Om du förstorat så rita av den nya mallen på re-
flextyget, och klipp ut.  

5. Placera plagget på en plan yta, för att få ett jämnt och 
konstant tryck. 

6. Lägg schnauzermotivet på tyget och lägg en strykduk över. 
Följ instruktionerna på förpackningen.
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Aktivering

Att träna en 
schnauzer 
Året var 2010 när jag och min man bestämde oss för att det var 
dags att skaffa hund. Vi var eniga om att vi ville ha en robust 
hundras som fäller minimalt, har en stark och färgglad person-
lighet och vill hänga med på promenader, vandringar, grillkväl-
lar mm. Som tonåring hade jag en schnauzer-blandning och 
det styrde oss lite in i schnauzervärlden. 

Vi hittade en schnauzerkull annonserad ut på nätet, tog 
kontakt med uppfödaren för att senare åka och hälsa på 
valparna. Där fanns min lilla Strike med åsikter så tydliga att 
jag redan dag ett visste att jag ville dela livet med honom. ”Det 
här är en intressant hund!” tänkte jag. Som tur är var uppfö-
daren och vi överens om att hans aktivitetsnivå passade oss 
rätt bra och några veckor senare kunde han flytta hem till oss 
i Bromma.   

Och ja, Strike är minst sagt intressant! Innan vi skaffade 
valp läste vi om att man kan lugna ner en ledsen valp under 
första natten genom att lugnt lägga en hand på valpens kropp 
– jag följde rådet och blev både ordentligt utskälld och nafsad 
på. Det första märgbenet lades under mattan och vaktades av 
det 4-månaders monster så pass att när jag försökte passera 
fick jag en flygande, skäggiga pirayan med sylvassa tänder 
rakt in i foten – och jag lovar, det var inte lek den menade. På 
valpkursen sprang han till instruktörens leksakskorg, snodde 
kaninskinn och svalde det helt innan vi ens hunnit reagera. 
Sommaren samma år flög han fram underifrån bordet på bar-
naskara i sommarstugan för att de störde hans skönhetssömn.  

Snabbt insåg jag att jag hade två val – antingen ge upp och 
inse att det där inte var en valp för oss eller att skaffa mig mer 
kunskap och lära mig hantera denna bestämda herre. Vi som 
skaffar schnauzer har en gemensam egenskap – vi är envisa 
själva. Jag tror det är just det som gör att rasen tilltalar oss och 
att vi gång på gång står där med en schnauzervalp fast vi under 

förra unghundstiden sagt ”aldrig igen”. 
Det är Strike som är grunden till att jag valde att utbilda mig 

inom hund. Idag har jag snart 11 års erfarenhet av att arbeta 
med hundar och diskuterar gärna hundträning. Som dogwal-
ker har jag fått chansen att jobba med många individer av olika 
raser i olika åldrar – hur de är med varandra, hur de löser kon-
flikter och hur jag som förare kan hjälpa dom där kommunika-
tionssvårigheter uppstår på grund av människans påverkan på 
bl a hundens genetik. Som hundinstruktör har jag fått chansen 
att styra kommunikationen mellan hund och människa så att 
de hittar ett gemensamt språk. Som hundtränare själv har jag 
fått lära mig hur jag kommunicerar ut till min egen hund vad 
som är rätt och fel i vår människovärld.  

Att träna en schnauzer skiljer sig lite från att träna t ex en 
labrador men det betyder inte att det är väldigt komplicerat. Se 
det som en rolig utmaning och något som kommer utveckla dig 
som person och göra livet med hund så mycket mer intressant.   

Jag bjuder in till en artikelserie där vi nördar hundträning 
med fokus på schnauzer. Låt oss i det här numret titta närmare 
på målbild, motivation och belöning.  

Målbild 
Börja med att ställa dig en fråga: ”Vad är det jag vill att hunden 
ska göra?”. Utifrån svaret på den frågan formar vi en träningsplan.   

Hunden drar i koppel. Ofta tänker vi då ”jag vill inte att 
hunden ska dra i koppel” och försöker korrigera draget med till 
exempel koppelryck eller annat utan att ge hunden tydliga in-
struktioner i vad som förväntas utav det. Om jag i stället tänker 
”jag vill att min hund ska gå med slakt koppel” så har vi något 
att träna på. Slakt koppel leder till att hunden får belöning för 
beteendet, till exempel genom att vi fortsätter framåt alt att 
den får en godbit och beröm i det läget och det ökar sannolik-
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heten att hunden väljer att gå med slakt koppel oftare i fort-
sättningen. Detta i sin tur ger oss flera tillfällen att belöna det 
önskvärda.  

Hunden drar i koppel. Vi stannar. Hunden kommer ingen-
stans. Vi väntar ut slakt koppel. Hunden tröttnat och till slut 
satt sig eller backat med en suck. Vi får slakt koppel. Vi börjar 
gå. Beteende ”dra i koppel” får ingen respons från oss (ignore-
ras). Beteende ”gå med slakt koppel” belönas med att vi rör oss 
dit hunden vill.  

Andra exempel, hunden hoppar upp på dina besökare vid 
hälsningen. Vad vill du att hunden ska göra när det kommer 
besök?  

Motivation och belöning 
Grunden i all hundträning så som jag ser det är individens 
motivation. Vad är det din hund vill mest av allt? Hur kan du 
utnyttja det till att få hunden att göra det du vill att den ska 
göra? En hungrig hund kommer vilja jobba för maten men en 
mätt hund väljer kanske lek med en annan hund eller jakt ”för 
skojs skull”.  

Det kräver ofta mer av oss förare att hitta vad som motive-
rar en schnauzer i jämförelse med vad som motiverar exem-
pelvis en retriever men eftersom våra schnauzrar brukar tycka 
om lek, fart, spår kan du med lite kreativitet komma på mycket 
som din hund kan tänka sig jobba för. Testa med din hund och 
se vad den gillar. Det den gillar bäst kan du använda dig av som 
belöning i situationen som är svår. Du behöver inte plocka det 
godaste eller roligaste som finns när ni befinner er i ert var-
dagsrum men var beredd på det roligaste eller godaste när ni 
promenerar i skog med vilt eller i en park i stan där det finns 
oändligt med hund- och människomöten.  

Mat 
Inte bara vad som serveras utan också hur

Lek 
Med matte/husse, själv eller med andra hundar 

Jakt 
Springa, Kampa, Brottas, Nosa och Gräva  
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När du vet vad som motiverar din hund i olika vardagssitua-
tioner kan du välja det hunden vill jobba för. Jag arbetar med 
belöningsbaserade metoder där fokus ligger i att uppmuntra 
det önskvärda beteenden och minimera oönskade beteenden. 
Jag lägger upp träning på ett sätt som gör det möjligt för mig 
att få så många lyckade repetitioner som möjligt. Schnauzern 
brukar inte tycka om att traggla saker i oändligheter. När den 
tycker det börjar bli tjatigt hittar den på annat som är mycket 
roligare. Hellre kortare pass med flera lyckade repetitioner än 
ett längre pass där hunden riskerar tappa fokus.  

Kolla på din hund. Vad tycker den om? Hur kan du använda 
det den tycker om för att den ska göra det du vill?  

Kom ihåg, hunden gör det som lönar sig. Det hunden gör 
ofta det blir den bra på.  

I nästa nummer kommer vi fortsätta gräva oss ännu djupare 
i ämnet schnauzerträning.  D

Trixie Godisväska 
Godisväskan har ett     
   praktiskt bältesclips, 
     och finns i flera  
         färger. 

Flytväst 
Orange, signalfärgad flytväst
med ställbara remmar, bärhandtag 
och reflexband.

EzyDog Summit Backpack
Ergonomisk och bekväm klövjeväska 
med justerbara remmar och två 
sidofack med vattentäta sömmar.

Mer äventyr åt 
hundarna – det är vår!

10% I MEDLEMSRABATT!
För Schnauzerringens medlemmar har vi valt ut 
dessa tillbehör som vi lämnar 10% rabatt på 
fram till den 31 maj! Rabattkoden får du via 
Schnauzerringens nyhetsbrev.

Beställ på: www.4dogs.se

Våren är äntligen här – så ut på spännande äventyr 
tillsammans med din fyrbente familjemedlem. 
Vi har valt ut några praktiska tillbehör för era 
utomhusäventyr – låt hunden bära sin egen 
packning i en klövjeväska, en långlina för att ut-
forska naturen säkert på egen hand, och en säker 
flytväst om ni är ute på vatten. En godisbit ur den 
praktiska belöningsväskan förhöjer aktiviteten.
Njut solen och värmen! 

På 4DOGS.se hittar du fler tillbehör för era även-
tyr, och allt annat du behöver till din hund.

               Alla Spårlinor  
     Spårlinor av slitstarka 
material med karbinhake.    
Finns i flera längder 
och färger. 
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  Notiser

Schnauzer i siffror!   

På Jordbruksverket finns  
1 460 Peppar & Salt 
1 196 Svarta 
registrerade i februari 2022.  

På Jordbruksverket finns alla hundar registrera-
de oavsett de har stamtavla eller ej. Alla hundar 
i Sverige ska märkas med ett unikt ID-nummer 
och registreras i hundregistret hos Jordbruks-
verket, tillsammans med information om vem 
som ansvarar för hunden – för att man ska kunna 
försäkra hunden, besöka veterinär och för att 
kunna få pass och passera gränser.  

Tänk på att även meddela till hundregister vid 
hundägarbyte eller när din hund avlidit. 

Är du nyfiken på statistik gällande vanligaste 
namnen eller hundraserna – så besök Jordbruks-
verket.se. D

AlleSvansrätten 

I Sverige har vi något unikt och fantastiskt som 
heter Allemansrätten. Det är en sedvanerätt (alltså 
inte lag) om hur vi människor får röra oss i naturen. 
Allemansrätten bygger på att alla visar respekt och 
tar hänsyn. Den kan enkelt förklaras med att ”man 
ska inte störa och inte förstöra” – tänker man så, 
så klarar man sig.  

Alla hundägare är inte vana friluftsmänniskor. 
Och under pandemin har många fler skaffat hund 
och vistas ute i natur och skog och motionerar 
och tränar med sina nya fyrfota vänner.  

Därför har Naturvårdsverket i samarbete med 
Brukshundsklubben startat ett projekt som de 
kallar ”AlleSvansrätten” för att sprida information 
om allemansrätten kopplat till hund. Vi ska få lära 
oss vilka rättigheter och skyldigheter som hundar 
och hundägare har i naturen. 

Varierande regler 
Det är inte alltid så lätt att veta vad som gäller – 
då regler varierar under året och beror på var man 
befinner sig, om det är ett skyddat eller oskyddat 
område.  I skyddade områden, så som national-
parker och naturreservat kan det vara extra regler 
och bestämmelser som begränsar allemansrätten. 
Där kanske hundar måste vara kopplade, oavsett 
tid på året. I vanliga marker måste man normalt 
ha sådan kontroll på sin hund att det motsvarar ett 
koppel – från den 1 mars till 20 augusti – som är den 
mest känsliga tiden i skog och mark när djuren har 
ungar. Det är bara extremt väldresserade hundar 
som eventuellt kan slippa koppel. Dessutom bör 
man ha koll på lokala regler.  

Dispens för Brukshundklubben 
Genom dispens från Länsstyrelserna har 
Brukshundklubben tillstånd att få genomföra 
tränings-, prov- och tävlingsverksamhet med 
lösgående hundar under perioden 1 mars till 20 
augusti. Läs mer om deras dispens på sidan dispens 
för träning och tävling. 

Schnauzerbladet återkommer med rapport kring 
Allesvansrätten. D

Resultatet av 
pandemitrenden. 

Alla har vi diskuterat och hört om att vi hundäga-
re blivit fler, när folk kunde arbeta hemifrån och 
valptiden löste sig enkelt när man ändå satt på 
sitt hemmakontor. Mångas drömmar om att ha en 
fyrbent vän i familjen blev en möjlighet, när de blev 
med ”Coronahund”.  

Men trenden kom nog egentligen inte av dem 
som först såg chansen till en praktisk lösning 
våren-sommaren 2020 – utan dem som kommit 
senare – som kanske snarare påverkats av att 
vänner och grannar köpt hund. 

Enligt statistik från Jordbruksverket så ökade 
antalet registrerade hundar mellan 2018-2021 med 
17,5% i Sverige och ser vi på lite kortare period så 
mellan 2019-2021 ökade den med 25%. Totalt finns 
idag 1 048 000 hundar i Sverige, och vi är 759 000 
registrerade hundägare. 

Som allt på marknaden så påverkas priser av 
efterfrågan, så även priset för valpar. Försäk-
ringsbolaget Agria har tagit fram statistik som 
visar hur den ökade efterfrågan på hundar även 
påverkat inköpspriset. Från 2018 och fram till 2021 
har priset på en blandrashund nästan fördubblats 
(93 procent) och kan kosta 60-70 000 kr sam-
tidigt som populära hundraser som chihuahua, 
rottweiler och Jack Russel terrier ökat med över 
50 procent.  D
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Rasklubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för svenska 
schnauzer- och pincherklubbens stadgar 
tillvarata specifika intressen för rasen 
genom: 

 D Att väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda och ex-
teriört fullgoda rashundar.

 D Att bevara och utveckla rasens speci-
fika egenskaper och verka för utveck-
ling av dressyr och praktiskt bruk av 
denna ras.

 D Att informera och sprida kunskap om 
rasens beteende, dess fostran, utbild-
ning och vård.

 D Att bevaka och arbeta med frågor 
som har ett rasspecifikt intresse för 
hundägaren och hundägandet.

 D Att skapa och vidmakthålla goda re-
lationemellan omvärlden och hundä-
garen och hundägandet.

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

Mål för 
Schnauzerringen

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. 

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

Bli medlem här: 
https://schnauzerringen.se/medlemskap/

I avgiften ingår också medlem-
skap i SSPK (Svenska schnauzer- 
pinscherklubben)

Fira Schnauzerns dag med 
oss! 

Den 25 september planeras en rad spännande ak-
tiviteter runt om i landet - för att fira våra under-
bara hundras. Ett av målen med aktiviteterna är 
att skapa uppmärksamhet kring vår ras. Idén till 
en helt egen dag – har vi lånat från England som 
redan firat dagen ” National Schnauzer Day” några 
gånger. D

Följ vårt arbete på schnauzerringen.se 
och i facebookgruppen 

Schnauzerringen-Forum

https://schnauzerringen.se/medlemskap/
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  Undersökning

Resultat läsarundersökning

Svarsfrekvens 
Vi kan glädjande konstatera att antalet svarande 
på vår enkät om innehållet i Schnauzerbladet är 
mycket bra och att flertalet svarande är betalan-
de medlemmar i klubben. Så här ser det ut: 

Totala antalet svar: 53 st 
Varav medlemmar: 51 st 

Innehåll 
Innehållet har fått betygssättas på en skala från 1 
till 5 där 1 = minst intressant och 5 är mest intres-
sant. Resultatet redovisas i diagram nedan: 

Resultatet blir ett bra underlag för hur vi ska 
prioritera i materialet. 

Har du någon idé om tema som du saknar 
i tidningen? 
Här har vi fått en hel del tips och idéer som vi kan 
ta fasta på i vårt fortsatta arbete med tidningen:

 D Internationella utblickar - andra Schnauzer-
klubbar 

 D Mer medlemmar som är aktiva och skriver. 

 D Vad händer hos SKK 

 D Tycker att det mesta finns med 

 D Vilttema/skvallerträning eller nåt annat 
listigt 

 D Alexandra Ortega” hundkunskaper” som om-
kullkastar allt du tror dig veta om hundar. 

 D Skillnader/likheter etc mellan färgerna på s, 
skillnader/likheter mellan alla tre storlekar-
na ds - s - riesen etc 

 D Fodertester, torrfoder/färskfoder 

 D Kanske intervjuer av olika ”vanliga” medlem-
mar? (Gärna sådana som ”gör något” med sin 
schnauzer) 

 D Lite reportage från ägare som kommit i mål 
med vissa problematiska hundbeteenden. 
Innan, metod och resultat. Behöver inte vara 
hundmöten utan det finns så många situatio-
ner i vardagen som ska lösas/läras. 

 D Insändare? 

 D Medlemsaktiviteter som gör att många i 
klubben kanske kommer samman och tränar/
aktiverar sina hundar 

 D Historik runt rasen. När blev schnauzern en 
egen ras och var? 

 D Frågor och svar från medlemmar. Intervju 
med sakkunniga med frågor från medlemmar  

 D Vi som bor i lägenhet och i stan, tips på 
mental stimulering och annan stimulans när 
man är ute på promenad i stan 

 D Tycker att det är en bra blandning 

 D Aktuella och vilande kennlar 

 D Lydnad med schnauzer (för tävling) 
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De som önskat insändare och frågor och svar från 
medlemmar är något som skulle vara mycket in-
tressant. Vi vill gärna ha kontakt med medlem-
mar som har frågor om såväl klubben, rasen som 
andra hundfrågor. Vi har också fått många andra 
konkreta tips som vi kan ta till oss. 

Känner du till förmånerna som medlem? 
Vi ville gärna undersöka om vi når fram med in-
formationen om vad man har för förmåner som 
medlem. Så här blev resultatet:

Medlemsförmån 
Känner jag 
inte till 
Medlem

Känner jag 
inte till 
Inte medlem

Sponsring MH/

MT/BPH 
1  1 

Sponsring 

HD-röntgen 
2  1 

Omläsning av 

HD-röntgen i 

Tyskland 

10  3 

Sponsring av 

lokala 

aktiviteter 

12  2 

Gratis deltagan-

de i 

webbinarier 

10  2 

Vi ser att de flesta medlemmarna känner till att vi 
sponsrar mentalbeskrivningar och -tester. Även 
vår sponsring av HD-röntgen är också väl känd. 
Vad gäller omläsning av HD-röntgen, sponsring 
av lokala aktiviteter samt våra och SSPK:s webbi-
narier får vi informera bättre om. 

Fria kommentarer 
Under rubriken fria kommentarer har vi fått en 
del positiva omdömen vilket är uppmuntrande för 

redaktionen. Det finns också en del bra synpunk-
ter och frågor. Dessa tänker vi ta upp särskilt och 
besvara dels i detta nummer, dels i kommande. 

Slutligen 
Ett stort tack för att ni tog er tid att fylla i 
enkäten. Det kommer att hjälpa oss att göra tid-
ningen bättre. Som tack för hjälpen har vi dragit 
tre vinnare bland medlemmarna – som fått var 
sin gåva. Vinnarna var: Pia Frostell, Carita Hjelm 
och Ulla Thorstenson. D

Redaktionen för Schnauzerbladet
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Avels-
kommitté

Statistik

Registrerade Peppar & Salt Registrerade Svarta

Tik Hane Totalt Tik Hane Totalt

2017 39(1) 26 65(1) 27 21 48

2018 32(4) 41(4) 71(8) 42 33(1) 75(1)

2019 31(2) 34(2) 65(4) 50 45 90

2020 49(4) 54(3) 103(7) 27(1) 34(1) 61(2)

2021 64(2) 59 123(2) 39(1) 26 65

2022 9 9(2) 18(2) 12 16(1) 28(1)

RESULTAT VID HD-röntgen

HD A B C D E Totalt röntgade

2017 12 26 17 4 0 59

2018 4 15 21 7 0 47

2019 15 13 16 7 1 51

2020 27 26 26 6 0 80

2021 7 28 9 2 1 47

2022 9 6 6 0 0 21

Kullar      Individer i avel

Antal Storlek Tik Hane Inavelsgrad

2017 18 6,4 18 15 1,1%

2018 24 5,4 24 23 1,3%

2019 25 6,6 25 23 0,7%

2020 25 6,3 24 22 1,2%

2021 23 7,6 23 20 1,0%

2022 8 5,4 8 8 2,6%

(Siffror inom parantes anger "varav import")

Under 2021 har ett nytt kennelnamn tillkommit:
Ekotuvan’s  Anna Jönsson

Tester
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Statistik

BPH MH

2017 26 21

2018 12 11

2019 38 9

2020 24 9

2021 42 26

2022 1 0

Årsmöte i Schnauzerringen 
Årsmötet genomfördes även i år digitalt via ZOOM. Rambudgeten för 2021 
var satt till ett minusresultat, men eftersom många fysiska aktiviteter har 
fått ställas in samtidigt som medlemsantalet har ökat blev det ett resultat på 
+ 48 942: -. Medlemsantalet är nu över 500, vilket ger oss ytterligare en 
delegat till SSPK:s fullmäktige. 

Ida Björklund och Karin Björklund lämnade styrelsen efter många år. Ida 
har bland annat varit ansvarig för vår utställning ”Ronden” och Karin har 
varit vice ordförande. Vi tackar Ida och Karin för deras insatser och hoppas 
vi får se dem på kommande aktiviteter. 

Den nya styrelsen och övriga funktioner kommer efter konstituerande möte att 

få följande utseende: 

Ordförande    Jan Hockart   Omval 1 år 
Vice ordförande och   Anki Thörnestad  Omval 2 år
valphänvisare 
Sekreterare    Sylvia Johansson  Omval 2 år 
Kassör     Lena Lindberg   Omval 2 år 
Ledamot   Carita Hjelm   Nyval 2 år 
Ledamot    Maria Ringbom   1 år kvar av mandat 
Ledamot    Ingela Melinder   1 år kvar av mandat 
Suppleant 1    Emilia Östlund   Nyval 1 år 
Suppleant 2    Ann-Sofie Johansson  Nyval 1 år 
Revisor     Ingvar Wogenius  Omval 1 år 
Revisor     Monica Johansson  Omval 1 år 
Revisorssuppleant   Ulf Tillbom   Omval 1 år 
Revisorssuppleant   Boel Niklasson  Omval 1 år 
Valberedning sammankallande Martin Eriksson  Nyval 1 år 
Ledamot   Marie Johansson  Omval 2 år 
Ledamot   Jeanette Matsson Nyval 1 år 
Omplacerings- och 
medlemsombud   Ulrika Hjort 
Utställningskommitté  Ulrika Hjort 
    Birgitta Önner 

 De som är helt nya i styrelsen är Emilia Östlund och Ann-Sofie Johansson. De 
presenteras på annan plats I tidningen. 

Klubbsidor
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Styrelsesuppleant 
Emilia Östlund
Hej, Emilia Östlund heter jag, är 37 år gammal och bor i 
Hässelby utanför Stockholm tillsammans med mina två 
schnauzrar Strike (Wellfith’s Strike, 12 år) och Uno (Argenta’s Uno 
Unik, 3.5 år), min man och våra två barn (4 och 7 år gamla). 
Strike är min första schnauzer men i familjehemmet fanns det 
tidigare en tik som vi misstänkte var en blandning mellan en 
schnauzer och en labrador.  

Jag råkade bli med schnauzer 2010. Jag och min man sökte 
då en hundras som han som allergiker hade en chans att tåla 
men också en ras som skulle vilja vara med på äventyr – vand-
ringar, grillkvällar med vänner, skogsturer mm och förgylla 
vårt liv med stark personlighet. Vi hittade en schnauzerkull 
annonserad ut på nätet, tog kontakt med uppfödaren för att 
senare åka och hälsa på valparna. Några veckor senare flyttade 
Strike hem till oss i Bromma.   

Det är Strike som är grunden i mitt yrkesval ett år senare. 
Jag startade egen verksamhet i hundbranschen sommaren 
2011. Idag, utan att överdriva, kan jag säga att jag lever hundliv 
på heltid. Under kontorstider (och lite övrig tid också) jobbar 
jag som verksamhetsansvarig på ett växande hundrastningsfö-
retag Klicka Hundcenter, kvällar och helger håller jag kurser i 
egen regi. Jag är också aktiv i min lokala brukshundklubb, både 
i diverse träningsgruppen och som instruktör på valp-, var-
dagslydnads- och rallylydnadskurser.  

När jag inte jobbar är det främst träning och tävling med 
egna hundar som står högst upp på aktivitetslistan. Jag har 
tävlat agility, lydnad, rallylydnad och nosework med Strike – 
där vi erövrade några titlar och kammade hem några diplom. 
Med Uno har vi testat att tävla rallylydnad och nosework men 
på sistone upptäckte vi att det är agility som passar oss bäst. 
Just nu jobbar jag på att göra honom startklar för officiella 

tävlingar i den roliga, fart-
fyllda hundsportsgrenen.  

Mina hundar är med 
mig både på jobbet och på 
fritiden. Barnen hänger 
också ofta med på hundäven-
tyr och jag hoppas jag lyckas 
smitta mitt hundintresse på 
dom så att vi i framtiden kan 
tillsammans ta hand om vår 
flock. För en sak är jag säker 
på – det kommer finnas 
schnauzer i mitt hem även i 
framtiden.

Styrelsesuppleant 
Ann-Sofie Johansson
Jag heter Ann-Sofie Johansson och har fått förmånen att bli 
suppleant i schnauzerringen, vilket jag ser fram emot. 

Jag bor utanför Göteborg med man, barn och hundar. 
Vi har en svart riesenschnauzertik på 7.5 år och en svart 

schnauzertik på snart tre år. 
Jag är allmänlydnadsinstruktör och specialsöksinstruk-

tör på SBK Göteborgsavdelningen. 
Därutöver är jag A och B figurant på MH. Förhoppnings-

vis kan jag vidareutbilda mig till testledare inom kort, då jag 
brinner för mentalbiten på hundar. 

Med vår riesen har jag provat på fårvallning, då de är 
kroppsvallare. Jag har tränat sök ,spår, viltspår och lydnad 
och varit på lite på utställningar med henne. Med schnau-
zertiken har jag tränat agility, sök, räddningssök, viltspår, 
lydnad och just nu tränar vi specialsök med etiketten kong. 

I somras fick min schnauzertik en valpkull, det var en 
fantastisk upplevelse att se de små liven växa och att få följa 
hur min tik pysslade om och uppfostrade sina valpar. 

Jag ser fram emot ett gott samarbete med schnauzer-
ringens styrelse och alla schnauzerfantaster jag kommer att 
möta framöver. 
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Godkända Ekipage
Godkända Ekipage i Schnauzertrick 1 

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 

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-Lo-
vely 

Ingmarie Georgsson  “Assar” Ankiris Ansgar 

Gittan Persson 
“Milla” Aspängens Black 
Tower 

Hanna Olsson  “Aito” Argenta’s Voltaire  

Ann Ullrén Svensson   “Selma” Cegali's Honda 

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 

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 
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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 

Mia Carlsson  “Bacchus” Pinnsveins Marbas 

Karin Hörstedt 
“Nisse” Canine Connection 
Blackfoot 

Lina Hallbäck Stigendal 
“Tage” Adiolas Humble 
Handsome 

Lina Hallbäck Stigendal  “Elton” Adiolas Jelton 

Ulla Thorstenson  
“Inez” Velvet Dandys 
Marzipan 

Ulla Thorstenson  
“Blixie” Velvet Dandys 
Marzipan 

Filipa Monarca  “Figo” Cubits Ross 

Kevin och Ann-Sofie Leijon-
marck 

“Tesla” Barnsjöbacks Winon 

Godkända Ekipage i Schnauzertrick 2

Förare Hund

Agneta Hjelm   “Yara” Argenta's Yarmela 

Susanne Lindros 
“Gorm” David Bowie Grand 
Calvera 

Lise-Lott Jacobsson 
“Tellus” Naomehs Absolut 
Power 

Helena Rudningen 
“Ida” Great Nordic Lysa av 
Tasermiut 

Eva Larsson 
“Saga” Velvet Dandy’s Delta 
Work 

Irene Pettersson 
“Ricco” Chevrolet’s Just a 
Moonmint 

Gittan Persson 
"Milla" Aspängens Black 
Tower 

Malin Stang  ”Fokus” Pinnsveins Fokus 

Åsa Blixt  “Trixa” Sigges Lejacks Trixa 

Lena Lindberg 
“Klara” Chevrolet´s Drums of 
Autumn 

Lena Lindberg 
“Stoja” Zirros Nice Looking 
Novali 

Ulla Thorstensson 
“Blixie” Velvet Dandys Sasha 
Velour 

Ulla Thorstensson 
“Inez” Velvet Dandys 
Marzipan 

Ann Ulrén Svensson  “Selma” Cegali’s Honda 

Ann Ulrén Svensson  “Lisa” Jussikias Demeter 

Sylvia Johansson  "Hera" Jussikias Hera 

Sylvia Johansson  "Ixi" Jussikias Arya 

Filipa Monarca  “Figo” Cubits Ross 

Mia Carlsson  “Bacchus” Pinnsveins Marbas 
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Godkända Ekipage i Schnauzertrick 2 Godkända Ekipage i Schnauzertrick 3

Förare Hund

Susanne Lindros   “Gorm” David Bowie Grand  

Agneta Hjelm   “Yara” Argenta's Yarmela  

Åsa Blixt   “Trixa” Sigges Lejacks Trixa 

Irene Pettersson 
“Ricco” Chevrolet’s Just a 
Moonmint 

Lena Lindberg 
“Klara” Chevrolet´s Drums of 
Autumn 

Lena Lindberg 
“Stoja” Zirros Nice Looking 
Novali 

Helene Rudningen 
“Ida” Great Nordic Lysa av 
Tasermiut 

Eva Larsson 
“Saga” Velvet Dandy’s Delta 
Work 

Trick 
Arbetet med trickgrupperna fortsätter nu med grupp 4. Man 
måste vara godkänd i föregående grupp för att kunna deltaga 
i högre grupp. Du hittar anvisningar för hur du går tillväga 
under respektive FB-grupp 1, 2, 3 och 4.   

Schnauzertrick Nivå1 | Facebook 

Schnauzertrick Nivå 2 | Facebook 

Schnauzertrick Nivå 3 | Facebook 

 Schnauzertrick Nivå 3 | Facebook 

Du hittar instruktionsfilmerna på Youtube. 

Schnauzertrick nivå 1 - YouTube 

Schnauzertrick nivå 2 - YouTube 

Schnauzertrick nivå 3 - YouTube 

Schnauzertrick nivå 4 - YouTube 

Lycka till 

Trickgruppen Agnetha Hjelm, Susanne Lindros, Sylvia Johansson 
och Jan Hockart. 

https://www.facebook.com/groups/3765093790219983
https://www.facebook.com/groups/889764044899227
https://www.facebook.com/groups/1602415423289790
https://m.facebook.com/groups/957307848317853/?ref=invite_via_link&invite_short_link_key=g%2F4vSDR8h1q%2FycPWXnzJ&_rdr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTkSAJQ_g09YXWTry5-6qJXGbTX9Vc4ma
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTkSAJQ_g09ZuUk2lCZEFSMGfUXiu6Cp9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTkSAJQ_g09aGSKZtQltngrFgC56NpQkJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTkSAJQ_g09Y24bmFSZbuCPXYlEUebAEj
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Utställnings-
gruppenRonden 2022

First Camp Västerås den 14 maj

Schnauzerronden 2022
Schnauzerringen anordnar den 14 maj Schnauzerronden (inofficiell utställning) i 
Västerås vid First Camp Mälarens camping.
Domare: Charlotte Orre 
Schnauzer p/s
Schnauzer svart

Anmälan senast 25 april via länk:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfh3ivGpnLQO57upS--07aleRUZw-
DU9g3l9OyqlB-B4Iv4w/viewform

Frågor kan ställas till:
jan.hockart@outlook.com
070-5620794 (Jan Hockart)
eller
070-2204349 (Birgitta Önner)

Anmäl till klasserna:
Valpklass 1   4-6 mån.  200 kr 
Valpklass 2   6-9 mån.  200 kr 
Juniorklass  9-15 mån.  250 kr 
Unghundsklass  15-24 mån.  250 kr 
Öppenklass  24 mån. -  250 kr 
Championklass 2 år - 250 kr 
Veteranklass  8 år - 200 kr

Inbet PG 151218-5 Märk bet med hundens reg. stamtavlenamn. 

På plats finns möjlighet att anmäla till: 
Barn med hund
Pensionär med hund
Bästa huvud
Bästa trimning 
Bästa parklass 

Fina priser och rosetter 🎀🎀🎀
Hjärtligt välkomna!
Schnauzerringens utställlningskommitté 
Birgitta och Jan

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfh3ivGpnLQO57upS--07aleRUZwDU9g3l9OyqlB-B4Iv4w/viewform

Junior med hund

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzfh3ivGpnLQO57upS--07aleRUZwDU9g3l9OyqlB-B4Iv4w/viewform
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Kalendarium 
2022 

Följande utställningar är inplanerade under 2022.  

SSPK följer SKKs och myndigheternas direktiv.  

Utställningar: 

Maj 
14 Ronden Västerås 
15 SSPK First Camp, Västerås 
22 SSPK Hässleholmsgården, Hässleholm 

Juli 
2 SSPK Ryda Spotfält, Borås 
18 SSPK Hemlunda Camping, Piteå 

Augusti 
7 SSPK Åsarna Skicenter, Åsarna 

September 
17 IPSU Show Högbo bruk, Sandviken 

Oktober 
15 SSPK Klass Arena Söråker, Sundsvall 

BPH 
22 maj Norra Älvsborgs Kennelklubb arrangerar BPH  
på Signeröds Hundcenter i Lane Ryr, Uddevalla 
för SSPKs raser. 

MT 
12 Juni hålls MT på Falkenbergs Brukshundklubb.

Schnauzerns dag  
25 september firar vi Schnauzerns dag på flera platser i landet.

SSPKs Webbinarier 
På SSPKs facebookgrupp presenteras löpande intressanta webbinarier. Så 
håll ögonen öppna! 

Kalendarium 2022 
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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/avel-ny/

Anmärkning: Detta gäller tills SKK:s regler för registrering enligt 
beslut på Kennelfullmäktige har reviderats.

Vi vill gärna ha mer text och 
bilder från aktiviteter ute i 

landet skickas till redaktor@
schnauzerringen.se

Till sist...

Sponsring för 
medlemmar 2021

 D BPH, MH, MT sponsras med 300 kr

 D HD-röntgen sponsras med 500 kr (Gäller 
hundens i SKK registrerade ägare som är 
medlem i Schnauzerringen)

 D Gåvomedlemskap 100 kr/gåvomedlemskap. 
(Gäller uppfödare som är med på uppfödar-
listan)

 D Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med 
upp till 500:-.

 D Ansökan om sponsring skickas efter ge-
nomförande tillsammans med kopia på pro-
tokoll (gäller BPH,MH,MT)

 D 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 Juli. 

Planerat innehåll:  

 D Förslagsspalt från läsarna. 
 D Schnauzerns dag
 D Se upp i Huggormstider!
 D Vad innebär schnauzerns FCI standard?
 D Vad är exteriörbeskrivning?

 D Förstå din domare!

https://schnauzerringen.se/avel-ny/
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