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                 Ordförande har ordet
Jag skrev ett inlägg här efter vårt årsmöte i tron att allt var som vanligt. Nu har det visat sig, som 
alla vet, att ingenting är sig likt. Så det nya verksamhetsåret fick en märklig och tråkig start.

Själv hade jag planerat att göra den turné på kontinenten, som jag har gjort varje vår de senast 
fyra åren. Nu blir den inte av och det är bara att anpassa sig till. Just nu kom ett beslut om att inte 
tillåta  evenemang med mer är 500 personer. I Holland har man begränsat det till 100 personer. 
Detta påverkar de kommande inomhusutställningarna: Utställningen i Malmö är inställd
Vi får hoppas att situationen vänder snart och vi får ägna oss åt hundaktiviteter som vanligt. 

Vi kommer att fortlöpande förmedla information samtidigt som planeringen fortsätter för komman-
de evenemang. Informationen kommer att förmedlas på FB-gruppen och på vår hemsida. 

Om det är möjligt kommer Ronden i år att genomföras på Vilsta i Eskilstuna den 16 maj och dagen 
efter är det SSPK:s utställning. I samband med Ronden kommer det att genomföras exteriörbe-
skrivningar, vilka är en del av korningen. Avgiften för beskrivningen är 150:-. Det kommer också att 
genomföras MT för schnauzer, en annan del av korningen, i Falkenberg den 11 oktober. Anmälan 
till dessa aktiviteter sker via SBK:s tävlingssidor.

En aktivitet som har funnits tidigare, men som vi ska ta upp igen, är grillkvällar för medlemmar i 
samband med utställningar i Tvååker, Piteå och Högbo.

I detta Schnauzerblad kan ni ta del av referat om Årsmötet i Schnauzerringen och SSPKs fullmäk-
tige. Vi presenterar också vinnarna i Årets Hund i Schnauzerringen och SSPK.

Uppropet i FB om material till Schnauzerbladet gav resultat bland annat i en fin krönika om en 
familjs schnauzerhistoria. En idé som kom upp och som kommer att kunna rulla på ett tag är pre-
sentationer av schnauzeruppfödare. I detta nummer presenteras fyra uppfödare. Fortsätt gärna att 
skicka in idéer samt text och bilder.

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

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

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

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



På turné igen - inte

Det var dags att åka på äventyr igen. Husse hade 
hållt på att greja med Vickemobilen och jag trodde 
vi ska till utlandet. Det skulle bli ringspring för både 
mig och Mazze. 

Jag tyckte det skulle bli roligt att åka på turné. Det 
blev inget av med det för människorna i hela värl-
den håller på att bli sjuka och då måste man stan-
na hemma.

Det är nog bra för då kan husse bli färdig med allt 
på kontoret. Han har jobbat mycket på kontoret 
den sista tiden med viktiga schnauzersaker och då 
får vi sköta om allting annat som att vakta till exem-
pel.

Vår husse har ordnat så att vi kan ha det lite my-
sigt på kontoret när vi har vaktat färdigt. Han har 
köpt en egen soffa till oss. Där kan vi mysa och 
ändå ha koll utanför fönstret. Soffan köpte han 
på ett ställe som heter IKEA och först kunde man 
inte tro att det skulle vara en soffa. Det var ett platt 
paket, men alla saker man köper på IKEA är visst 
platta paket från början.

Vi hjälpte husse att sätta ihop det platta paketet till 
en soffa. Den blev jättebra. Vi provade soffan med-
an husse gjorde kontorssaker. Efter ett tag kom vi 
på att vi kanske kunde hjälpa husse med kontors-
saker. Husse märkte ingenting och det var bra för 
då kunde vi överraska honom.

Han blev väldigt överraskad och tyckte nog vi varit 
duktiga för när han inte var överraskad längre 
skrattade husse och sedan fick vi en godis.

Nu ska jag gå och krafsa på husse för det brukar 
jag göra när han har glömt bort att det är dags för 
lunch. Vi får ingen lunch för det säger husse att 
hundar inte ska ha, men en morotsbit får vi i alla 
fall. Morot är gott, men korv är bättre.

Hälsningar från Vicke Viking 
(Mazze hälsar också)



DNA-profil 
Internationellt kräver vissa kennelklubbar och hundrasklubbar (breeding associations) 
att en hund som ska exporteras eller användas i avel har en så kallad DNA-profil. En 
DNA-profil kan ses som ett ”genetiskt id-kort” som baseras på ett antal genetiska markörer 
i arvsmassan. De markörer som används, mikrosatelliter, har validerats av the Internatio-
nal Society for Animal Genetics (ISAG). Dessa mikrosatelliter är variabla och skiljer sig 
ofta mellan individer.  För att ta fram en DNA-profil analyseras 23 stycken ISAG markörer. 
Sammanlagt bildar dessa genvarianter en unik profil för varje individ, som ett genetiskt 
fingeravtryck. Observera att en DNA profil inte anger vilken ras din hund tillhör.
DNA-profil för samtliga raser
650 kr (inkl moms)
Formulär för beställning: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hgenlab/
dna-profil_fillable-form.pdf

Härstamningskontroll 
För utredningar som ej går via SKK
2875 kr per kull (inkl moms)
Formulär för beställning: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/hgen/hgenlab/har-
stamning_dna_remiss_anvisningar_16.pdf

Källa: SLU

Varm bil – en dödsfälla!

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

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

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

Källa: SKK 2014

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

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

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

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

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

Aktuell vetenskap



Aktuell vetenskap

Varm bil – en dödsfälla!

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

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

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

Källa: SKK 2014

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

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

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

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

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

Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, för-
utsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. Uppfödare och 
hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av ett genetiskt test inn-
an detta utförs. 
Risken med ett ensidigt eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkom-
mor eller egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten av 
att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en 
sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. 
Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för 
denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är 
annars att avelsbasen begränsas på felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig 
att ta hänsyn till testresultatet i ditt avelsarbete. 
Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och 
att genetiska tester, även om de idag är många, inte ger hela bilden. 

Mer om DNA-tester: 
(http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/DNA-tester/)

Film om DNA-tester:
(http://skkplay.se/video/dna-tester-vardefulla-eller-vilseledande-2?query=dna)

DNA-tester
SKK:s policyuttalande avseende tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet 



Tassvård
Se över tassarna rutinmässigt
Man kan göra mycket för att förebygga sjukdomar och skador på tassarna. Långa klor bryts 
lätt. Förvuxna klor kan också leda till felaktig och smärtsam benställning. Frekvensen på klo-
klippning och annan tassvård beror naturligtvis på hundtyp, men den minsta gemensamma 
nämnaren heter daglig översyn. Med det menas inspektion av varje tass och klo för sig samt 
kontroll av hundens rörelser. En visitation tar några få minuter och är väl värd besväret. Har 
tassen någon liten skada, upptäcker man felet på ett tidigt stadium och kan genast ta itu med 
det.
Tassvården, lämpligen i samband den dagliga genomgången, sker lättas på ett bord med halk-
fri yta. Klotång och tassax med trubbiga skänklar är nödvändiga redskap. Ha alla tillbehör nära 
till hands.
Träna tassvård redan som valp
Varje hund måste redan som liten valp läras att husse och matte ska kunna röra vid klor och 
tassar när som helst. Har hunden som vuxen lärt att sätta sig på tvären kan det vara mycket 
besvärligt att sköta vården. I nödfall kan en munkorg vara tillräckligt hjälpmedel. När husse och 
matte känner att de inte riskerar att bli bitna minskar också hundens oro och kloklippningen 
(och annan vård) går att genomföra.
Klippa klor
Hornbildningen sluter om klobenets spets och i sin övre och mellersta del innesluter den så 
kallade pulpan. Pulpan har blodkärl och är mycket smärtkänslig. När man klipper hundens klor 
måste man se till att akta pulpan så att man inte klipper för långt upp och träffar blodkärlen. 
Klipp klorna ofta och en liten bit i taget. En hund med förvuxna klor lider svårt. Klipp alla klor, 
glöm inte framtassarnas ”tummar” och eventuella så kallade sporrar. En del raser har till och 
med dubbelsporrar!
(Red anm. Själv använder jag en kloslip som är ett utmärkt hjälpmedel som inte riskerar att spräcka klon)

Brutna klor
Om hunden har brutit en klo och klokapseln sitter kvar måste denna avlägsnas för att en ny klo 
ska kunna växa ut. Sitter kapseln hårt fast bör man ta hjälp av en veterinär.
Päls mellan tårna
Inte bara klorna måste ansas med jämna mellanrum. På långhåriga hundar måste pälsen 
mellan tårna avlägsnas, så att inte hunden kommer att gå på filttofflor av förvuxen päls. Det är 
enkelt att klippa bort all päls som sticker ut mellan trampdynorna på undersidan.
(Red. anm. En liten trubbig kirurgsax med böjda skänklar är ett bra hjälpmedel)

Tassarna på vintern
Vinterväglag ställer speciella krav; vägsalt, isbollar mellan tårna och köldkramp går hårt åt tas-
sarna. Tänk på att vägsalt fräter! Tassarna drabbas knappast av förfrysning, men vägsalt kan 
vara besvärligt; duscha av saltet, torka hunden noga undertill. Hos långhåriga hundar bildas 
riktiga isklumpar på tassarna. Förebyggs genom att pälsen mellan tårna klipps kort och att hu-
den smörjas in med en vattenfri salva. Använd sax med avrundande spetsar på skänklarna.

Källa SBK, Svenska Brukshundklubben



Amichien Bonding  
Do You Know the One Thing to Make Dog Training Fun and Effective?

If you have always dreamed of having the best possible relationship with your dog, as well as 
being able to change any problems in a calm and effective way, then I can help you achieve 
your goal. I make learning fun for both you and your dog and the technique I teach is so simple 
that everyone can understand it.

If your dog has any of these problems – separation anxiety, aggression, non-stop barking, 
pulling on the leash, no recall, chewing, toileting, fussy eating, nipping/biting, car chaos, fear of 
noises, jumping on people (the list goes on) – then you have come to the right place. You can 
start by sending me a message in the box on the right and I can start to help you right away!
I am a firm believer that the right training can make a happy, relaxed dog and owner. The pro-
cess I teach is easy to understand, fun to practice and simple to maintain, without requiring 
painful gadgets, force, drugs or unrealistic time investment. 

Dog Listening (aka Amichien Bonding) is straightforward, logical and positive. It is not like other 
training methods insofar as it gets to the heart of the reason why a dog will behave badly (one 
dog can have several problems) and gives the owner the tools to change the behaviour in a 
way that actually makes sense to the dog. Canines have understood each other for thousands 
of years; Dog Listening is the way for humans to tap into that understanding and use it to make 
sometimes dramatic improvements in a very short time.

Nästa kurs med Tony Knight blir i Åkersberga den 11-13 maj. Anmälan och mer information 
ANki Thörnestad tel 070-9624482 eller

http://bit.ly/akersbergadogclasses

(Betald annons)



Krönika om en helt.........  

När vår första schnauzer kom till oss 1992 så bodde vi i 
Täby Kyrkby, norr om Stockholm. 
Buster kom från Trälhavets kennel i Åkersberga och het-
te där Trälhavets Jasper.
Vi hade då två flickor Sofie och Marie på 8 resp. 6 år. 
Tommy som var bara någon månad då valpen kom am-
made fortfarande.
Innan vi bestämde oss för schnauzer så ringde jag runt 
till olika kennlar i stockholmstrakten och fick väl lite blan-
dade åsikter. Flera sa att det var en rätt tuff hund. Jag 
tyckte det lät bra, för det lät som en utmaning! Är man 
uppvuxen med taxar vet man hur en hund med egen vilja 
funkar.

Hustrun Åsa fick nog inte veta detta utan såg nog bara 
den lilla valpen som såg så söt ut. Den första tiden med 
Buster jobbade jag mycket och Åsa var hemma med tre 
små barn och en liten galen valp. 
Buster kom hem till oss och bet på allt! När Åsa ammade 
lille Tommy så var Buster där och tuggade på hennes 
fötter. Hon föste iväg honom så han kanade iväg över 
golvet men var där igen så snart han rest sig upp. 
Den och det enda Buster inte tuggade på var Tommy 
som bara kunde krypa!
När han var 12 veckor kom jag hem med honom efter en 
promenad.
Då ser jag att ett öga är helt grått! Han hade fått en ska-
da från en tagg i någon buske. In till djursjukhuset och 
veterinären kollade ögat och konstaterade en skada på 
hornhinnan och gav honom en salva. Efter några veckor 
var han helt återställ och synen helt ok.
Vid två års ålder blir han sparkad av en häst så underkä-
ken går av! Djursjukhuset fixade det också utan att han 
fick kvarvarande men. (Häst-incidenten har fått en egen 
berättelse)

Alla barn som var hos oss hade lite hål i kläderna pga. av 
Buster och vantar snodde han ständigt.
Buster växte upp tillsammans med barnen och trots sin 
tuffhet så visade han aldrig något agg mot barn. När det 
var barnkalas så låg han ibland och tuggade på ett ben 
mitt i barn-högen!
Vi ställde ut Buster flera gånger och han tar ett cert i 
Piteå.
Vid den första utställningen i Kista så står jag med en 
hand i byxficka och Buster far runt. 
Domaren suckar och skriver i utlåtandet ”Hunden visar 
upp sig väl utan assistans av husse”.

Krönika från en schnauzerfamilj från 1992 till 2020

Buster och Tommy 1992

Sofie ochMarie med Buster 1992



vanlig schnauzerfamilj

1996 flyttar vi till Örnsköldsvik. Buster trivs med oss men 2001 
börjar vi märka att han inte är som förr. Vid ett veterinärbesök 
upptäcks att han har en stor tumör intill hjärtat. Han får vara 
hemma, men en dag inser vi att det är dags. Vi tar honom i 
bilen och åker in till veterinären. På väg till veterinären somnar 
han in i Åsas famn. Vi åker hem igen och efter en vecka be-
graver vi honom på vår djurbegravningsplats ute vid vårt torp 
där alla djur familjen haft ligger sedan 70-talet.

Nu följer några månader utan hund. Vi tycker oss höra hun-
dens tassar i huset och efter sex månader inser vi att vi måste 
ha en hund igen. Kollar flera andra raser men till slut inser vi 
att det är en schnauzer vi skall ha igen. Tar kontakt med ken-
nel Delonnix i Mariestad och de har en kull på gång.
Rätt långt till Mariestad men en dag i maj 2002 åker vi dit och 
hämtar Texas (Delonnix Azi Ariolas).
Barnen är kvar hemma då farmor o farfar bor intill. Mitt i natten 
kommer vi hem och lägger Texas på en halv sovande Tommy. 
Han blir jättelycklig men sedan somnar han om.
Texas blir en riktig familjehund.

Vi ställer ut Texas och han får bra utlåtanden, men domaren 
får inte titta honom i munnen och då är det såklart stopp.
2010 bygger vi ett hus ute vid havet några mil söder om Örn-
sköldsvik vid sommarstället vid havet som familjen haft sedan 
1962. 
Vår katt Austin och Texas är riktiga kompisar. Texas smiter 
ibland upp i skogen men kommer alltid tillbaka hem. Katten 
Austin dör plötsligt av en mystisk hjärn-åkomma i april 2015.

Nu har Texas hunnit bli 14 år men är fortfarande rätt pigg. Vi 
börjar fundera på en ny schnauzer och kollar runt lite. Hittar 
kennel Argenta i Huddinge och de har förhoppningsvis en kull 
på gång i juli.

Vi vill ha en hane igen och blir det fler än 4 hannar så kanske 
vi får en av dem!
En kväll ringer kenneln och berättar att det fötts 5 hannar och 
en tik!
Vi har alltså en ny valp!!!
Det samtalet glömmer jag aldrig, 17 juli 2015. Fick knappt 
fram ett ljud kommer jag ihåg.
Av olika anledningar kan vi inte hämta honom förrän han är 10 
veckor så han är sista valpen att hämtas.
Jag och vår dotter som bor i Huddinge hämtar honom och den 
lille parveln bor första natten hemifrån hos vår dotter. Sedan 
bär det iväg 55 mil hemåt.
När vi på kvällen kommer hem till Texas och vår nye lille katt 
Alfons så är lille Rally lite försiktig och gamle Texas mest 
nyfiken.

Rallys första dag

Rally i rör

Texas och Austin



Texas bestämmer så klart över Rally. Katten Alfons och Rally 
har jättekul ihop och är rätt lika i storlek än så länge.

I januari börjar Texas bli trött och börjar få svårt att gå. Vi 
inser att slutet är nära. 
Han skall fylla 15 år i februari.
En dag tar vi det svåra beslutet att åka in till veterinären och 
låta honom somna in.
Vi sitter i ett litet avskilt hus vid veterinärstationen och han får 
en insomningsspruta liggande intill oss. Tårarna strömmar 
och vi tar farväl av Texas, vår gamle familjemedlem.
Vi begraver honom på vår djurbegravningsplats med utsikt ut 
över havet.
Nu är Rally och Alfons ensamma kvar men det verkar snart 
som om de glömmer att Texas funnits. 
Katten Alfons fattar nog inte hur Rally kunnat bli så mycket 
större än honom.
Husse och Rally åker på en del utställningar under 2017 och 
2018 och kammar hem två cert. Ett kvar till champion! Rally 
älskar utställningarna men är helt slut när han kommer hem.
I april 2019 deltar vi på en viltspårskurs i Älvkarleby där Rally 
klarar anlagstestet med glans. Efter några 1:a-pris i Sundsvall 
blir han Viltspårschampion i början av augusti 2019.
Nu åker vi på två utställningar i Norrköping och Eskilstuna i 
augusti 2019  och i Eskilstuna tar han sista certet! 
Nu är Rally både Viltspår-champion och Utställnings-champi-
on. 
I mars 2018 får Rally en kompis till. Dottern i Huddinge har en 
Bichon Havannais som där nere har svår kvalsterallergi. När 
vi har haft honom ibland upp hos oss så har det varit bra och 
Rally och Kimchi kommer jättebra överens. Vi tar över Kimchi 
i mars 2018 och allt går bra. Han har nu bott hos oss i 2 år 
och de delar tom på hundburen i bilen. 
Kimchi ser Rally som en storebror och är med på allt bara 
Rally är med honom.
De är dessutom födda på samma dag (!) men med ett års 
mellanrum.
Rally är en riktig vakthund och får hjälp av Kimchi även om 
Kimchi inte alltid fattar vad Rally skäller på. Rally skäller ofta 
mot skogen när han ser eller hör räv, rådjur eller älg och Kim-
chi rusar ut för att hjälpa till men står ofta och skäller åt andra 
hållet ner mot vägen. 
Vi kan inte ha Rally lös för då drar han upp i bergen och jagar. 
De två första åren var värst och Rally var en gång bort i 4 
timmar! Numera smiter han om jag inte är uppmärksam (inom 
0,5 sekunder) men är bara borta i max 20 minuter.
Rally har utvecklats till en riktigt smart hund och är den mest 
sociala av de schnauzer vi haft.
Slutsats: En gång schnauzer…alltid schnauzer!

Text och foto: Åsa & Thomas Nargell
    

......... forts

Rally och Kimchi

Texas sista dag

Texas 14,5 år och Rally 10 mån



Rally och Alfons på stubbe



Åretshund 2019
VINNANDE RESULTAT ÅRETS HUND 2019
Årets Lydnads Schnauzer
Argenta’s Qatrilli      Karin Fjellström    30 p
Årets Bruks Schnauzer
Argenta’s Qatrilli      Karin Fjellström    20 p
Årets Rallylydnads Schnauzer
Argenta’s Giovanni      Maria Axelsson    228 p
Årets Agility Schnauzer Klass: Large
Adiolas Humble Handsome    Lina Hallbäck Stigendal   52 p
Årets Agility Schnauzer Klass: X-Large
Svartpepparns BamBam     Alexandra Nirsjö    45 p
Årets Viltspårs Schnauzer
Argenta’s Pfeiffer      Thomas Nargell    63 p
Årets Allround Schnauzer 
Wellfiths Strike      Emilia Östlund    64 p
Årets Nosework Schnauzer
Argenta’s Qatrilli      Karin Fjällström    46 p

Årets Utställnings valp 4-6mån
Velvet Dandy’s Ludmila    Veronica Lange / Maria Borg  S 80p
Argenta’s Valkyria      Caroline Spetz   P/S 60p
Årets Utställnings valp 6-9mån
Velvet Dandy’s Falkor    Veronica Lange / Johan Wallin S 120p
Argenta’s Valencia      Ida Björklund    P/S 80p
Årets utställnings junior 
Velvet Dandy’s Nidhögg    Veronica Lange / Maria Borg  S 180p
Argenta’s Uno Unik     Emilia Östlund / Boel Niklasson P/S 66p
Årets utställnings hund
Velvet Dandy’s Fafner    Veronica Lange/Christoffer Wallin S 301p
Friends for All Bageera    Sara Berg     P/S 271p
Årets Utställnings Veteran
Velvet Dandy’s Aura     Veronica Lange / Maria Borg  S 346p
Velvet Dandy’s Neapolitan Dynamite  Eva Andersson   P/S 306p
Årets Uppfödare
Velvet Dandy’s      Veronica Lange / Maria Borg S 80p
Kennel Argenta     Birgitta Anderson/Boel Niklasson/Caroline  
       Spetz           P/S     64p
Årets Avelsgrupp
Argenta’s Karamellie     Boel Niklasson   P/S 26p
Velvet Dandy’s Aura     Veronia Lange / Maria Borg  S 12p
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Det blev många rosetter till Velvet 
Dandy som representerades av Ve-
ronica Lange och Maria Borg.

Andra kennlar med vinnare var:
Adiolas
Wellfiths
Svartpepparns
Friends for All

Kennel Argenta var inte sämre med 
bland annat fem vinnare bland de 
arbetande hundarna. Birgitta An-
dersson, Boel Niklasson och Caroli-
ne Spetz fick hjälp av prisutdelaren 
och poängräknaren Ida Björklund 
som själv fick en rosett för sin nya 
tik.



Varm bil – en dödsfälla!

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

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

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

Källa: SKK 2014

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

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

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

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

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

Årsmöte Schnauzerringen

Schnauzerringens årsmöte 2020
Årsmötet hölls i år i Örebro med 19 deltagare. Det blev bra diskussioner om motioner och sty-
relseförslag. 

Det beslutades om en ny logotype, som egentligen är en uppdatering av den gamla logotypen, 
som under åren har blivit tekniskt försämrad och som inte speglar hur våra schnauzers ser ut 
idag. Förslaget kommer nu att bearbetas grafiskt och kommer att presenteras lite längre fram.

Den nya styrelsen och funktionärer ser efter konsti-
tuerande möte ut så här:

Ordförande Jan Hockart
V ordförande och valpförmedlare Anki Thörnestad
Sekreterare Sylvia Johansson
Kassör Lena Lindberg
Ledamot och utställningsansvarig Ida Björklund
Ledamot Anne Svensson
Ledamot Ingela Melinder
Suppleant Karin Björklund
Suppleant Maria Ringbom
-
Medlems- och omplaceringsombud Ulrika Hjort

Årsmötet tog ett beslut om ett förslag till värdegrund, 
som bland annat handlar om hur vi förhåller oss till varandra på sociala medier och demokra-
tiskt fattade beslut. Själv har jag inte upplevt att tonen är annat än positiv i våra media.

Det togs ett beslut att fastställa nya stadgar, vilka inte innehåller några stora förändringar, 
egentligen bara anpassningar till den digitala världen.

Två motioner från Monica Håkansson vars intention var att bibehålla rasens kvalité behandla-
des. Styrelsen hade förslagit att motionerna skulle avslås vilket också blev årsmötets beslut. 
Styrelsen och avelskommittén delar motionärens värderingar vad gäller att bibehålla rasens 
kvalité och arbetar med frågan med inriktningen att öka avelsbasen och bibehålla den gene-
tiska mångfalden. Diskussionerna kring dessa frågor kommer att ges ordentligt utrymme på 
kommande uppfödarmöten.

På årsmötet presenterades vinnarna av ”Årets hund” i alla kategorier och eftersom 2019 var 
jubileumsår blev det särskilt eleganta rosetter. Resultat och bilder finns på annan plats i bladet.
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SSPK:s fullmäktige 2020
Mötet hölls den 8 mars 2020 på SKK:s kontor i Rotebro.
Schnauzerringen representerades av Jan Hockart, Karin Björklund, Lena Lindberg, Ida Björklund och 
Martin Eriksson.

På mötet valdes Jan Hockart in i styrelsen som suppleant och Ida Björklund utsågs som sammankallan-
de i valberedningen.

Tre propositioner behnadlades på mötet:

1. Ett tillägg i statuterna för SKBV för hundar som blivit champion efter anmälningstidens slut. 
Fullmäktige biföll propositionen.

2. Årets hund – Nya statuter för juniorhandling 
Propositionen förslog att årets vinnar skulle bjudas in till en finaltävling.  
Fullmäktige avstyrkte propositionen.

3. SSPK Juniorchampion och SSPK Veteranchampion 
SSPKs styrelse föreslog att införa Två nya titlar, SSPK Juniorchampion (SSPK JUCH) och  SSPK 
Veteranchampion (SSPK VECH) på Svenska Schnauzer Pinscherklubbens officiella utställningar 
från och med maj 2020. 
Fullmäktige biföll propositionen.

I samband med mötet delades priser till ”Årets Hund” alla kategorier. Pristagande schnauzers presente-
ras på annan sida.

Fullmäktige SSPK
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Åretshund SSPK 2019

Arbetande hundar
Årets Brukshund
Argenta´s Qatrilli, Schnauzer peppar&salt, Karin Fjellström

Årets Lydnadshund
Argenta´s Qatrilli, Schnauzer peppar&salt, Karin Fjellström

Årets Agilityhund 
Adiolas Elite, Schnauzer peppar&salt, Camilla Henning

Årets Rallylydnadshund 
Argenta’s Giovanni, Schnauzer peppar&salt, Maria Axelsson

Årets Noseworkshund 
Argenta´s Qatrilli, Schnauzer peppar&salt, Karin Fjellström

Årets Allround
Wellfith’s Strike, Schnauzer peppar&salt, Emilia Östlund
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Lämna aldrig en hund i varm bil! Scanna koden och läs mer

Hela listan finns på: https://sspk.se/FM2020/Utmarkelser2019.pdf

Karin Fjellströms och Stoya (Argenta´s Qatrilli) högst på prispallen



MyDOG 3/1Åretshund SSPK 2019

Utställningskategorier
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Årets Valp  
Velvet Dandy's Falkor, Schnauzer svart

Årets Junior 
Dandy’s Nidhögg, Schnauzer svart

Årets Parklass 
Marie Johansson, Schnauzer svart

Årets Veteran
Velvet Dandy’s Aura, Schnauzer svart,   
Velvet Dandy’s Neapolitan Dynamite, Sch-
nauzer peppar&salt

Årets Utställningshund
Velvet Dandy’s Fafner, Schnauzer svart, 
Friends for All Bageera, Schnauzer pep-
par&salt

Årets Uppfödare
Kennel Velvet Dandy’s, Schnauzer svart

Årets Junior handling
Isa Henriksson, Tyra Lehikoinen, Clara 
Gustafsson, Emilia Olsson Winkler, Lina 
Bonder

Glada utställningsvinnare

Hela listan finns på: https://sspk.se/FM2020/Utmarkelser2019.pdf
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Sponsring medlemmar
Sponsring 2020

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

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

Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med upp till 500:-.

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

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

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

Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben.

/Schnauzerringens styrelse

Tassa
Foto: Eleonore Andersson



Arbetande hundar

Mer om besökshund: https://https://terapihundskolan.se

Scarlights Hizelda godkänd besökshund bara två år gammal. Vem kan låta bli att älska en 
sådan rar skönhet. Fotograf är stolt matte Sanet Andersson från Dalby i Skåne.

Terapihund är en typ av social tjänstehund som tillsammans med en förare ger stöd till 
människor inom vård, skola och omsorg.Terapihund (engelska therapy dog) är ett internatio-
nellt begrepp för hundar i vården med internationell standard. I Sverige kan de även kallas 
rehabhund (kan även avse en servicehund), besökshund eller vårdhund.Det finns även speci-
aliserade traumahundar. (Källa Wikipedia)



Korning för schnauzer
Schnauzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera mentalbeskrivning för sina raser i samband med 
utställningshelgen den 16-17 maj på Vilsta sportanläggning i Eskilstuna. 

MT anordnas för schnauzer på Falkenbergs Brukshundklubb den 11 oktober. Anmälan sker till 
SBK tävling: http://sbktavling.se/

För att bli korad krävs mentalbeskrivning, MH eller BPH samt MT. Nedan bedömningsnyckel för 
MT. Mer finns att läsa hos SBK.

 Notera att kryss i ruta 1 ej skall räknas med i den totala poängsammanställningen 
Inga poäng räknas för Skott eller Imponer-/hotbeteenden 

Nyckel Mentaltest fastställd 2012-01-01 
Syfte 1 2 3 4 5 

Samarbete/Lek 
Föremål/Förare 

2 

 Visar inget eller 
kortvarigt intresse för 
föremålet. 

 Leker själv, kommer 
inte tillbaka. 

4 

 Leker själv, kommer 
efter upprepade upp- 
maningar från föraren.    6 

 Leker själv- men 
kommer tillbaka med 
tidsfördröjning.                8 

 Kommer tillbaka utan 
uppmaning för fortsatt lek. 

10 
Samarbete/Lek 
Föremål/TL 

4 

 Visar inget eller 
kortvarigt intresse för 
föremålet 

 Leker själv, kommer 
inte tillbaka. 

8 

 Leker själv, kommer 
efterupprepade upp- 
maningar från TL.         12 

 leker själv- men 
kommer tillbaka med 
tidsfördröjning.              16 

 Kommer tillbaka utan 
uppmaning för fortsatt lek 

20 
Gripa; 
Ta tag 5 m. 

3 

 Griper ej/nosar på 
föremålet 

 Griper försiktigt. 

6 

 Griper direkt men ej 
med hela munnen.     

9 

 Griper med hela 
munnen, någon 
tidsfördröjning.             12               

 Griper direkt med hela 
munnen.    

15 
Ta tag 40 m. 

3 6 9 12 15 
Gripa; 
Hålla i 5 m  3 

 Griper ej.  Löst bett, tappar 
taget vid upprepade 
tillfällen.                        6 

 Byter tag upprepade 
gånger.     

          9 

  Byter tag vid något 
tillfälle.                         

12 

 Fast bett, Alt växlar 
till bättre bett 1 ggr som 
bibehålls.         15 

Hålla i 40 m. 
4 8 12 16 20 

Gripa; 
Slita, dra  5 m.  2 

 Håller ej.  Håller, men drar inte 
emot.       

4 

 Växlar mellan att 
hålla och dra emot.    

6 

 Drar emot under 
huvuddelen av momentet. 

8 

 Drar emot under hela 
momentet.       

10 
Slita/dra 40 m. 

2 4 6 8 10 
Förföljande 

2 
 Startar inte eller når 

inte in i banan. 
 Startar men avbryter. 

  4 

 Startar med hög fart, 
springer förbi bytet.       

6 

 Startar tveksamt, eller 
håller låg fart, fullföljer.   

8 

 Startar med hög fart - 
målinriktad.       

10 
Förföljande; 
Gripande  3 

 Nonchalerar 
föremålet. 

 Griper inte, nosar på 
föremålet.       

              6 

 Griper tveksamt eller 
med tidsfördröjning.       

9 

 Griper direkt, släpper. 

12 

 Griper direkt. Behåller 
föremålet.  

15 
Uthållighet 

6 
 Försöker ej.  Jobbar mindre än 30 

sekunder.       
12 

 Jobbar i 30 sekunder 

18 

 Jobbar i 60 sekunder 

24 

 Jobbar i 90 sekunder. 

30 
Social 
självsäkerhet 

10 

 Ängslig/socialt 
osäker/går ej att 
hantera. 

 Visar social 
osäkerhet i flera 
situationer.   20 

 Visar social osäkerhet 
i enstaka situationer.  

30 

 Visar otrivsel/något 
undvikande i någon 
situation.         40 

  Är socialt säker i alla 
situationer. 

50 
Social 
nyfikenhet  8 

 Undviker, skygg  Överdrivet nyfiken, 
påträngande.         16 

 Neutral, låter sig 
klappas.         24 

 Besvarar när figurant 
bjuder.   32 

 Normalt nyfiken när 
anledning finns.             40 

Socialt samspel 
8 

 Svarar ej på 
lekinviter 

 Svarar svagt. 
16 

 Svarar på lek & 
lekinviter.                      24 

 Spelar med är aktiv. 
32 

 Inbjuder passiv 
figurant.         40 

Handlings-
förmåga 

10 

 Försöker inte lösa 
problemen. 

 Försöker endast 
kortvarigt lösa 
problemen.         20 

 Löser uppgifter i de 
flesta situationer.       

30 

 Är aktiv för att lösa 
uppgifter i de flesta 
situationer.         40 

 Är aktiv för att lösa 
uppgifter i samtliga 
situationer.         50 

Anpassnings- 
förmåga  10 

 Låg intensitet i de 
flesta testsituationer    

 Hög intensitet i de 
flesta testsituationer.   20 

Låg intensitet i några 
testsituationer.             30 

 Hög intensitet i några 
testsituationer. 40 

 Anpassar intensiteten i 
testsituationerna.           50 

Koncentration 
10 

 Okoncentrerad i de 
flesta testsituationer. 

 Viss koncentration –
flera långa avbrott – gör 
annat   

20 

 I huvudsak 
koncentrerad, men med 
avbrott i flera situationer. 

30 

 Koncentrerad, men 
med något kort avbrott. 

40 

 Obruten koncentration. 

50 
Avreaktion 

10 
 Kan ej avreagera.  Tar lång tid för 

avreaktion. 
20 

 Avreagerar med 
någon tidsfördröjning i 
flera situationer.         30 

 Avreagerar med någon 
tidsfördröjning i enstaka 
situationer                      40 

 Avreagerar snabbt i 
alla situationer       

50 
Minnesbilder 

5 
 Störs av 

minnesbilder, många 
undvikande beteenden 

 Kommer väl ihåg, 
ofta undvikande 
beteenden         10 

 Visar minnesbilder, 
med enstaka undvikande 
beteenden         15 

 Visar flera 
minnesbilder utan 
undvikande beteenden.  20 

 Visar enstaka 
minnesbilder utan 
undvikande beteenden.  25 

Rädsla 
4 

 Mkt rädd. Flykt eller 
passivitet 

 Rädd. Enstaka 
flykter/flyktstarter 

8 

 Viss rädsla. 
Undanmanöver - 
avståndsreglerar.   12 

 I stort orädd. Enstaka 
avståndsreglering. 

16 

 Helt orädd 

20 

Aggressivitet 
3 

 Visar kvarstående 
aggression 

 Visar stor aggression 
6 

 Visar ingen eller 
kortvarig aggression   9 

Visar liten aggression 
12 

 Visar måttlig 
   aggression.   15 

Nyfikenhet 
8 

 Går inte fram  Lång tid med hjälp 
för att gå fram         16 

 Går fram med hjälp 
24 

 Går fram utan hjälp 
någon tidsfördröjning.  32 

 Snabbt fram utan hjälp 
i samtliga situationer.    40 

Skott  Avviker från platsen  Undvikande 
reaktioner alt låsningar, 
kvar på platsen 

 Aktivitetshöjande 
reaktioner. Kvar på 
platsen, ingen ängslan. 

 Kontroll vid flera skott  Ingen reaktion, 
kontroll första skottet 

Imponer-/ 
hotbeteenden 

 Stel kropp morr 
riktat mot testledaren. 
Bitintention 

 Stel kropp morr 
riktat mot testledaren 

 Stel kropp under hela 
hanteringen 

 Stelnar till under kort 
stund slappnar av 

 Inga 
imponerbeteenden 

2017-01-01 

Om Korning



Korning

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

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

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

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

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

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

OBS! Schnauzer har förtur om det skulle 
vara anmält andra raser.

Listan över korade schnauzrar är hämtad från 

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



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

Den nya generationen

En ny generation uppfödare.
Wilma med Loona

Foto: AnkiThörnestad



Kommande

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Vi räknar med att nästa nummer kommer ut i månadsskiftet maj/juni. 

Planerat innehål:

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

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

Ronden
2020--05-16 På Vilsta i Eskilstuna

Exteriörbeskrivning 
2020--05-16 På Vilsta i Eskilstuna

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

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

MT för schnauzer
2020-10-11 På Falkenbergs BHK

Uppfödarmöte
2020-10-24 Hos Möller Bil i Göteborg
Även hanhundsägare och presumtiva uppfödare är välkomna

Medlemskvällar med grillning
2020-07-11 Tvååker
2020-07-18 Piteå
2020-09-05 Högbo



Ronden 2020-05-16
VÄLKOMNA TILL RONDEN 2020

INOFFICIELL HUNDUTSTÄLLNING
Denna utställning är endast för Schnauzer (mellanschnauzer)

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

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

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

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

Vid frågor och funderingar mejla ida@schnauzerringen.se

Vi informerar på FB om hur det går med utställningen. Ny information kom-
mer i början av april efter SSPKs och Schnauzerringens styrelsemöten eller 

så snart vi har ny information..



Varför rashund?
5 goda skäl att köpa en rashund
Det finns många fördelar med att köpa en rashund - att du vet vad du får, gör ett tryggt köp, 
tar steget in i en härlig gemenskap, uppfödaren i Schnauzerringen är anslutna till Svenska 
Kennelklubben och att du stöder vårt arbete för alla hundars bästa är fem av dem!
 
1. Du vet vad du får
Alla hundraser har sina typiska drag, styrkor och 
svagheter. När du köper en rashund har du möj-
lighet att välja en ras som passar just dig och ditt 
liv, oavsett om du vill tävla i agility, jaga eller bara 
ta härliga promenader. Ju mer kunskap du har om 
hundrasen du väljer desto större är sannolikheten 
att du och din hund kommer att trivas ihop – du 
har över 300 raser att välja bland!

2. Ett tryggare köp
Gynna inte oseriös verksamhet där du riskerar att 
köpa en smuggelhund. Svenska Kennelklubben 
arbetar för att aveln ska ske under kontrollerade 
former och vi ställer höga krav på våra uppfödare. 
När du hämtar din valp ska den vara minst 8 veck-
or gammal, veterinärbesiktigad och levereras med 
registreringsbevis och köpeavtal. Gör inte missta-
get att falla för första bästa valp på nätet − och säg 
aldrig okej till att hämta din nya familjemedlem på 
en parkeringsplats!

3. Träna, tävla och umgås
När du köper en rashund tar du steget in i en 
härlig gemenskap. Idag har Svenska Ken-
nelklubben nära 300 000 medlemmar och 
närmare tusen klubbar över hela landet. Gå 
en kurs i vardagslydnad, delta på en hundut-
ställning, följ med på läger, träna, tävla och 
umgås. Missa inte heller chansen att träffa 
andra som har samma hundras som du, det 
kan vara en riktig aha-upplevelse!

4. Uppfödaren − en tillgång
Ta vara på uppfödarens kompetens och enga-
gemang. Som hundägare betyder det mycket 
att ha någon att vända sig till med vardagsfrå-
gorna – allt från foder till träning, kloklippning 
eller veterinärbesök. Svenska Kennelklubbens 
uppfödare är måna om att hundarna de föder 
upp ska födas friska och få ett bra liv med 
sina nya familjer. Ofta har de lång erfarenhet 
av sin hundras och många slutar aldrig att lära 
sig mer. 

5. För alla hundars bästa
Som medlem hjälper du oss att förbättra livet för alla hundar i Sverige.
I Sverige är två av tre hundar registrerade i Svenska Kennelklubben. Det betyder att de satsningar 
vi gör får stor effekt. Som medlem i Schnauzerringen bidrar du till vårt arbete för långsiktigt hållbar 
avel. Du gör det möjligt för oss att ta nya initiativ i fråga om forskning och utbildning. Dessutom gör 
du vår röst starkare när vi vill väcka debatt, sprida information och stärka hundens och hundäga-
rens rättigheter i samhället.



Uppfödare presenterar sig
Kennel Cubits
Kennel Cubits startades 2007-07-06 av Carola Selin 
Sabel och Tove Sabel Thorängen. Vi har en småskalig 
kennel, där vårt främsta mål är att föda upp trevliga, 
friska och underbara hundar som kan bli del av många 
människors liv. Våra nuvarande avelstikar heter Coqu-
ette, Kelly, Onnie och Roxy, de är från vår egen uppföd-
ning.

Carola är född 1956 och fick sin första schnauzer 1976, ef-
ter att hon länge letat efter en mångsidig hund till sitt aktiva 
ryttarliv.  Hunden skulle kunna följa med på långa ridturer 
i skog och mark. Curbits Hickory köptes in från kennel 
Curbits, vilket ledde till en livslång kontakt med Curt och 
Birgitta Cederskog, som också väckte Carolas utställnings-
intresse. Hickory ställdes ut mycket och blev både nordisk 
champion och tysk clubsieger, han användes också några 
gånger i avel för att sedan lämna oss vid 13 års ålder. 
Därefter har Carola varit rasen trogen. Hickory var med 
överallt och gjorde att hon såg schnauzerns potential som 
familjehund/arbetande hund och gårdshundens förmåga 
till självständighet och egna aktiviteter. Idag arbetar Caro-
la som anestesisjuksköterska på heltid samt trimmar och 
klipper hundar/katter på övrig tid. Hon har också de sista 
åren varit delaktig i rasklubbens avelskommitté och gått 
uppfödarutbildning via SKK. 

Tove är född 1988 och arbetar som veterinär i Norge. Tove 
har varit med  på utställningar och ställt ut hundar sedan 
hon var liten flicka. Tove har också hjälpt till på trimmet i 
flera år. När hon 2003 fick sin första egna hund, Hedda, tog 
hundintresset fart. Hedda blev svensk utställningscham-
pion som 3-åring och var med Tove överallt. När Hedda 
valdes i valpkullen, tog hon valpen och var den lyckligaste 
tonåringen som fått sin första egna hund. Hedda följde 
med Tove på ridturer, i sulkyn när hon körde eller sprang 
bredvid ute i skog och mark. Tove bor idag i Norge med sin 
man Edvin och son Levi samt hundarna Kelly och Nestor 
(Mohners Watch Out) De tycker om att vara ute i naturen 
tillsammans och hundarna alltid är med, oberoende om 
turen är på fjället, i skogen eller i skidspåret.

Text och foto Carola Selin Sabel



Uppfödare presenterar sig
Kennel Lowicama
Vi är 2st som har kenneln tillsammans och vi bor i Luleå, här har vi 
närhet till världens största bräckvattenskärgård med 1 312 öar, älvar 
och ett vidsträckt skogsland. Vi upplever våra årstider med stora 
kontraster – från snö, kyla och fruset hav på vintern – till sol, värme 
och midnattsljus på sommaren. Från september till mars kan vi under 
gynnsamma förhållanden se norrskenet spela på himlen. 

Vi som har kenneln heter Carita och Marita, våra hundar heter Loke och 
Wilda. Så vi tog 2 första bokstäverna från allas namn och testade kasta 
omkring dom och till slut blev resultatet Lowicama. Jag (Carita) har en man 
som har allergi mot pälsdjur, men när vi träffades så hade jag en strävhårig 
tax och det fungerade bra. Så när han inte fans nå mer och vi skulle skaffa 
ny hund så visste vi att vi skulle ha en strävhårig ras. Men den här gången 
ville vi ha lite större hund men inte för stor och då hittade vi rasen schnau-
zer. Vi fick äran att ha våran schnauzer flicka i 10år men sen tyvärr så fick 
vi ta bort henne på grund av juvertumör och analfistlar. 

Efter hennes bortgång var valet lätt vilken ras vi skulle ha igen men denna 
gång skulle vi byta färg så då kom svarta Loke till oss. Marita och hennes 
man skaffade också denna underbara ras pga allergi hos en av sönerna. 
Dom hade bekanta som hade dvärgschnauzer och den tålde sonen. Men 
så ville dom ha lite större hund än dvärgen och då föll valet på schnauzer. 
Dom hade sin första schnauzer tik i 10år och sen var dom tvungna att ta 
det jobbiga beslutet även hon fick somna in pga juvertumör. Saknaden efter 
henne var stor men ett år senare kunde dom inte vara utan schnauzer läng-
re så då köpte dom Wilda och även dom bytte färg denna gång. Schnauzer 
är en sån underbar ras då den verkligen kan och vill vara med på allt vare 
sig det är fjällvandring eller soffhäng.

Vårt mål är att föda upp rastypiska schnauzrar med bra mentalitet. Här 
uppe i norr är inte schnauzer så vanlig men vi får ibland höra att ”om det 
hade funnits en uppfödare närmare så hade vi också skaffat en schnauzer”. 
Så nu när vi har vår kennel så hoppas vi att schnauzer får möjlighet att bli 
mer vanlig i Norrland.

En lycklig stund i våran kennel var den 18 mars klockan 22:25 2019 då 
Loke och Wildas första valp kom till världen.
En svår stund var då en av valparna somnade in 17 dagar gammal.
Ett hem utan schnauzer är bara ett hus.

Text och foto Carita Hjelm Pekkala och Marita Strömgren



Pinnsveins kennel
På Gotlands västra kust, kringgärdad av hav, vindpinade tallar och 
den höga gråvita klintkanten finner vi Pinnsveins kennel strax söder 
om centrala Visby. Här har Maria Ringbom fött upp svarta schnauzrar 
sedan 2009. 

Pinnsveins är gutamål och betyder igelkott. Namnet valdes eftersom Maria 
växte upp i kvarteret Igelkotten i Visby. Maria flyttade tillbaka till Gotland 
från Vallentuna 2007 och då hade hon med de högt älskade schnauzrarna 
Viran och Maja. Viran blev Marias 2004 tätt följd av Maja 2005. Viran blev 
14 år och fem veckor och Maja finns ännu kvar i kenneln.

Schnauzern hittade hem till Maria då hon sökte en hund som kombinerade 
egenskaperna: frisk, robust, lagom stor, inte fäller, går bra ihop med hästar 
och dessutom är en bra vakthund. Att rasen dessutom är en väldigt snygg 
hund med fantastisk hållning och ståtligt skägg  var en härlig bonus. Sedan 
2009 har Maria fött upp svarta schnauzrar, ungefär en kull om året och 
kenneln är inne på L-kullen. De två senaste kullarna har fått namn med 
hjälp av gutamålsgillets ordbok.

Målet med uppfödningen är sunda och rastypiska individer med stor ar-
betslust. Utöver goda mentala och fysiska egenskaper satsar Maria på att 
få fram hundar med hög pälskvalitet. I aveln med svart schnauzer är det 
vanligast att avla svarta individer med svarta, men för att bredda avelsba-
sen har några kennlar, däribland Pinnsveins, valt att avla ut med schnau-
zer peppar och salt. Vid två tillfällen har Maria avlat ut och resultatet har 
varit så lyckat att hon behållt tikar i kenneln för vidare avel. En av tikarna 
har just fått en korpsvart kull och därmed berikat den svarta rasen med 
nya gener. Fördelen med utavling är att man får fler individer att välja på 
för avel och att man breddar avelsbasen. Nackdelen är att man riskerar att 
färgerna blir orena, att det svarta inte blir riktigt svart utan får grå inslag. 

Maria berättar att hennes lyckligaste stund som uppfödare var när när hen-
nes uppfödning Pinnsveins Embla (Zorba) blev nordisk och internationell 
champion. Maria var i Vejen Danmark och visade Zorba. Känslan var fan-
tastisk, ”som om man vunnit högsta vinsten” och ”det var som att få kvitto 
på att man lyckats med sin avel” säger Maria när hon berättar om stunden.

Den svåraste stunden som uppfödare är om man får veta att en hund 
inte fått det bra. Som uppfödare måste man sälja de flesta valparna och 
naturligtvis undersöker man inför en försäljning så att valpen får de bästa 
förutsättningar, men ibland händer saker och man kan aldrig gardera sig 
mot allt. Lyckan att få erbjuda fina och kärleksfulla hundar till längtande 
valpköpare är dock den bestående känslan och den överväger tuffa stun-
der, säger Maria, som för stunden är omgiven av glänsande korpsvarta 
valpar i den senaste L-kullen. Valparna har just fått hajtänder, vilka de ivrigt 
testar på både varandra och modiga valplängtande besökande. 

Många har frågat om ö-läget har gjort det svårare att bedriva kennelverk-
samhet. Maria berättar att det naturligtvis blir ett extra moment och en 
extra kostnad att åka färjan över till fastlandet, men att det gått bra att sälja 
valpar och att resa till utställningar. På frågan vilka länder utöver Sverige 
som har hund från Pinnsveins räknar Maria upp: Danmark, Norge, Finland 
och därtill Hongkong och dessutom kom Ugandas första schnauzer från 
Pinnsveins. Många valpköpare återkommer till ön både som turister och 
som valpköpare och flera har blivit vänner för livet.  

Text: Sara Berg      Foto: Maria Ringbom

Uppfödare presenterar sig



Uppfödare presenterar sig

Kennel Ankiris från Åkersberga, Stockholm
Kennel Ankiris, drivs av mig, Anki Thörnestad, 
med hjälp av Iris Törngren som är mitt barnbarn. 
Namnet uppkom genom att slå samman våra 
namn, Anki och Iris. 

Jag hade haft bedlingtonterrier sedan 80-talet men 
när jag träffade min man 2004 så kom även sch-
nauzern in i mitt liv. Hans äldre hane, Nizze, fick 
mig att få upp ögonen för rasen. Dessa mångsidi-
ga och personliga hundar fångade mitt hjärta.

Jag upplever även schnauzern som okomplicerad, 
lätt att arbeta med, har en lagom storlek och är 
allmänt mycket trevlig som ras. Iris har varit med 
sedan hon var liten och är mycket engagerad i att 
visa upp och informera om schnauzern som ras. 

Vårt mål som uppfödare är, förutom att få fram fris-
ka hundar med underbara, stabila temperament, 
ge familjer en vän som de kan göra allt med samt 
att marknadsföra rasen och samarbeta med andra 
uppfödare för att bevara rasen och dess specifika 
egenskaper.

Vår lyckligaste stund är när vår valp hittat sitt per-
fekta hem och vår svåraste stund är när vi måste 
ta farväl av en älskad vän.

Ett roligt minne var när vår sista bedlingtontik och 
vår schnauzertik fick valpar nästan samtidigt 2012. 
De delade systerligt på bördan av att dia alla val-
par och det var mycket roligt att se valparna växa 
upp tillsammans.

Text och foto Anki Thörnestad



Till sist
Vintern som försvann



Tack våra Sponsorer Ronden2019
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