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Äntligen börjar det normala hundlivet komma 
tillbaka med utställningar, tävlingar och prov. 
Vissa aktiviteter har kunnat genomföras med viss 
försiktighet, men utställningarna har varit helt 
borta. Vår specialklubb SSPK:s utställningar har 
dock kunnat genomföras. Det har blivit bra upp-
slutning på dessa. I tidningen summeras dessa i 
BIR/BIM-lista och lite text.

Utställningar varför och för vem?

Utställningar är naturligtvis ett forum för uppfö-
dare att visa upp sina hundar, få dom bedömda 
och meriterade men också en social aktivitet och 
ett tillfälle att träffas och prata schnauzer. Men 
utställningar är också viktiga för att få hundäga-
re att bli engagerade i rasen, dess utveckling och 
intresserade av arbetet i rasklubben. Därför har 
det stor betydelse att nya utställare får stöd, upp-
muntran och möjlighet att visa upp sin hund. Som 
ny utställare är det lätt att känna sig vilsen och 
i underläge gentemot proffsigt trimmade hundar 
med rutinerade handlers. Här har uppfödarna en 
viktig roll och många gör utställningarna till ett 
event för kennelns avkommor och hundköpare. 
Man hjälper till med trimning, tips för handling 
och uppmuntran. Jag upplever också att det ofta 
finns en öppenhet från uppfödare att dela med sig 
av kunskaper och tips.

Som ny och oerfaren utställare är det viktigt 
att känna att man har en rimlig chans bland de mer 
rutinerade och välkända utställarna. Här har ut-
ställningsarrangören, domarna, ringsekreterarna 
och övriga funktionärer en viktig roll. Utställnings-

Ordförande har ordet
reglementet måste följas och alla ska behandlas 
lika. Om allt fungerar som det ska, kommer de nya 
utställarna tillbaka och chansen att vi ska finna de 
nya uppfödarna bland dessa ökar.

Det var glädjande att se de hundar som pla-
cerade sig i topp med sina privata ägare som 
handlers.

Utställning eller tävling för arbetande hundar

Schnauzern är i grunden en arbetande hund 
och klassad som brukshund i USA. Det är många 
som tävlar och har framgång med sina hundar 
i allt från viltspår, brukslydnad till agility. För 
att arbetande hundar ska komma till sin rätt 
har naturligtvis anatomin och mentaliteten en 
stor betydelse. På utställningarna bedöms dessa 
egenskaper utifrån rasstandarden varför det 
inte är antingen eller utan både utställning och 
arbetsprov som är av vikt. Detta exemplifiera-
des tydligt av en 12 år gammal tik med många 
arbetsmeriter som blev BIR i Åsarna.

Välkomna alla schnauzerägare till utställningarna.

Den är här nu!
Schnauzer-kalendern 

2022

Så här beställer du Schnauzerkalender 2022
Skriv ett mail till kassor@schnauzerringen.se 

med namn, adress och antal kalendrar
Betala 170:-/kalender till pg 15 12 18-5

Upplagan är begränsad
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Hej!  
Det är jag som är Äzter och bor med husse, Vicke och Mazze. Vi har en ”Vicke-
mobil”. Egentligen heter det husbil, men husse kallar den för Vickemobilen. 
Den är som ett litet hus man kan åka runt med överallt och det har vi gjort 
nu. Jag tror vi har varit i hela världen för vi har åkt i många dagar och varit 
på en massa olika ställen. Överallt där vi åker finns det schnauzrar och det 
är det bästa med att resa runt. Nu har jag lärt mig ringspring. Med det menas 
att man ska springa fint och alla ska titta på en. Mest tittar en som kallas 
domare och inte bara tittar utan klämmer och pillar i munnen. Jag har lärt 
mig att det är ok för husse pillar i min mun varje morgon för annars kan mina 
tänder att ramla ut säger husse och då kan man inte tugga ben. Det vill man 
ju. När domaren har tittat färdigt säger han very good eller excellent och 
det betyder att man är en snygg och fin schnauzer. Både Mazze och jag var 
fina schnauzrar. Vicke slapp springa för han är nästan pensionär, hela 5 år. 
Efter ringspringet fick vi gå till Vickemobilen medan husse gick på grillfest. 
När vi kom hem var vi tvungna att kolla att våra grannar har skött vak-
tandet och det hade dom. Min 
Mufflas som jag brukar mysa 
med och snutta på var kvar. 
Hej då! Nu ska jag sätta fart på 
Vicke och Mazze. 

Hälsningar
 

Äzter

Hej från Äzter

Mazze, Vicke & Äzter

Äzter och Mazze

Läsarbild
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Tema 
Livet med 
schnauzervalp
D Valpberättelse 1
  Lexie är vår första hund
D Valpberättelse 2
  Jax flyttar in
D Valpberättelse 3

  Zita är vår första schnauzer
 D Valptester
  Hur tidigt kan vi börja    

 titta på hundars mentalitet?
 D Livet med hundvalp 
 − allt du behöver
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Lexie är en pigg och nyfiken hund med mycket energi 
och karaktär. Hon är aktiv, snabb och ganska ”valpig”. 
Det är en otroligt lättlärd hund som älskar alla aktivi-
teter hon får vara med på. Hon gillar nya människor 

om de inte är allt för framfusiga och bullriga och möter henne 
på ett bra ”hundsätt”. Eller för den delen om de bjuder på en 
godisbit. Lexie har hittills gått bra ihop med alla andra hundar 
hon träffat och inget går upp emot att springa, jagas och hoppa 
tillsammans med en kompis. 

Lexie är vår första hund och familjen är överens om att det 
var en större utmaning än vad vi trodde. Vi tänkte nog mest på 
allt mysigt och kul vi skulle göra ihop med vår hund och mindre 
på de utmaningar det faktiskt innebär i form av att alltid vara 
konsekvent, uppfostran och att vissa saker inte skulle vara 
lika enkelt som tidigare. Tur är väl det tänker jag – att vi inte 
tänkte på det! Nu är Lexie en del av familjen och utmaningarna 
välkomna inslag i vardagen. 

När familjen skulle bestämma sig för ras fanns ett antal kri-
terier. Hunden skulle vara så pass stor att den skulle kunna och 
orka vara med på alla våra aktiviteter. Det skulle vara en alert 
hund utan allt för mycket päls. Hunden skulle vara lättlärd 
och intresserad av aktiviteter utan att ha krav på någon 
speciell, exempelvis jakt eller vallning. Schnauzer kände vi 
till lite grann då barnens mormor haft dvärgschnauzer. Sagt 
och gjort – schnauzer fick det bli! Borderterrier och storpudel 
fanns även de högt upp på listan. 

Lexie är en hund som förvånar oss gång på gång med hur 
bra saker och ting kan fungera med hund. Hon är otroligt 
tacksam att ta med i bilen och har redan rest flera gånger från 
Göteborg upp till dalafjällen. Hon har också bott på camping 
och går lös både på tomten och i skogen (har i och för sig även 
jagat grannen ett par gånger, men det är en annan historia. Hon 
är snäll mot alla och trivs med barn även om hon inte riktigt 
förstår varför hon inte får överfalla dem med gos, pussar och 
kramar. 

Avseende rumsrenhet har det gått ganska bra även om 
mattan och soffan i vardagsrummet snabbt utsågs till kissfavo-
riter och husses kontor till bajsrum. Lexie hälsar dock att hon 
nu har slutat med sådana dumheter och om något annat sägs 
är det bara elakt förtal. 

Familjens största utmaningar har varit för barnens del att lugna 
ner sig och inte springa, stoja och ”jaga upp” Lexie som oftast 
snarare behöver varva ner. För matte och husses del handlar 
den största utmaningen om hunduppfostran. Något som 
kanske inte var riktigt så enkelt som vi trott. Att vara så kon-
sekvent som krävs är något vi jobbar med varje dag. Även osä-
kerheten på om man gör rätt i olika situationer är en utmaning. 

Vi har gått valpkurs med Lexie och planerar snart att påbörja 
vardagslydnad 1. Valpkursen i sig var en utmaning. Lexie var 
solklart kursens busigaste hund och även kursens största hund. 
Hon hördes, sågs och var överallt. Hon var dock utan tvekan 
även kursens bästa hund, säger vi lite partiskt, men faktiskt – 
det var hon. Snabb på att lära sig och modig att prova allt. Trist 
bara tyckte hon att man inte fick leka med sina klasskompisar… 

Något vi lärt oss och som vi skulle göra om om vi fick 
chansen är att påbörja ”uppfostran” direkt från första dagen 
hunden kommer hem. Vi har en känsla av att vi började lite sent 
och lät henne hållas kring mycket i början för att hon var för 
liten valp och ändå inte skulle lära sig ännu. Med facit i hand 
hade vi nog vunnit mycket på att börja uppfostra tidigare, men 
skam den som ger sig – en vacker dag blir det nog hund även 
av Lexie. 

Bästa minnena tillsammans med Lexie är utan tvekan som-
marens allt utflykter och promenader. Vi har som sagt både 
fjällvandrat och campat, men också promenaderna vid havet 
runt sommarstugan. Inte mycket slår att sitta med sin hund 
vid vattnet och se hur solen sänker sig samtidigt som hunden 
svalkar tassarna och skägget i strandkanten.  D

Valpberättelse 1 

Lexie är vår första hund
Av: Veronica Ivarsson

Hund:  Lexie 
(Bo Bjerregaard Lexie) 

Ålder: Snart 9 månader

Familj: Matte, husse och lillhus-
sarna Sixten 12 år, Oscar 6 år.  

Favoritaktivitet: Utflykter 
– långa och korta med prom-
enader, fikastopp, bad och 
upplevelser. Kasta boll, leta 
efter gömda godisbitar, leka 
med kompisar och gräva stora 
hål i gräsmattan. 

”Hon är aktiv, snabb och ganska 
”valpig”. Det är en otroligt lättlärd 

hund som älskar alla aktiviteter hon 
får vara med på.
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Hund: Jax 
(Chevrolet´s Waiting for 
Walentino)

Ålder: 16 veckor, född 210510

Familj: Matte Lotta, husse Ulf, 
lillhusse Christoffer (19 år) och 
3 vuxna schanuzrar Gibbs (12,5 
år) och Morris och Morgan 
(2,5 år).

Favoritaktivitet: Bus och leka 
med schnauzerbrorsorna, bita 
i skor och släpa runt strumpor.

”Jax absolut största styrka är hans 
smidighet i relationer till människor 

och hundar.

Mattes berättelse:  
Så kom äntligen dagen när vi skulle få hämta hem Jax (Chev-
rolet´s Waiting for Walentino). Vi är så där härligt pirriga och 
förväntansfulla med vetskapen om att vi kommer åka hem med 
en valp som kommer vända ut och in på vardagen. Jax har varit 
en härlig prick från första början med hög svansföring och gott 
självförtroende. Såklart var det kärlek från första ögonkastet. Vi har 
tre schnauzerkillar hemma sedan tidigare, Morris och Morgan 
(2,5 år) som släppte in honom direkt och har lekt och pysslat 
med honom sedan dag 1. Gibbs (12,5 år) tog några veckor på sig 
men blev sedan riktig kär i Jax. Nu är Gibbs den som söker upp 
Jax för lek och kel.  

Jax är kavat och trygg både med människor, hundar och nya 
platser. Tur det eftersom han snart ska börja följa med matte 
och Gibbs på jobbet!  

Jax berättelse:  
Den 6 juli kom dom och hämtade mig. Dom tog mig bort från 
mina syskon och satte mig i en bil. Inte sjutton tänkte jag 
tolerera det. Jag sa: ”lämna tillbaka mig!” Och ”stanna bilen 
mina syskon saknar mig!”. Men dom brydde sig inte om vad 
jag sa. Hon (som blev min matte) kramade mig och pussade 
mig. Hon luktade gott och jag blev trött så jag somnade. Så 
småningom kom vi till det som dom kallade hemma. Vadå, jag 
hade ju ett hem redan. Men eftersom hon luktade så gott och 
kelade så mycket med mig så accepterade jag det nya hemmet 
snabbt. Det som är väldigt bra är att det finns tre schnauzrar 
här hemma redan. Jag ser till att sysselsätta dom eftersom dom 
helt klart behöver motioneras! När jag hade bott i mitt nya hem 
i en vecka åkte vi till nåt som heter Sälen. Jag älskade Sälen men 
hatade ryggsäcken matte sa att jag skulle vara i för att jag inte 
fick gå så långt. Den där jäkla ryggsäcken har jag med varm tass 
lämnat över till en kille som heter Uffe och som också hänger 
på Schnauzerringen på Fb.  

Min matte är min stora kärlek och jag följer henne överallt. 
Snart ska jag börja min praktik på hennes jobb tillsammans 
med farbror Gibbs.  

Förutom matte älskar jag min husse, mina småhussar och 
mina schnauzerbrorsor. Jag är en cool kille som gillar människor, 
mat, bus, att sova, skor, strumpor och att gräva i rabatter och 

slita isär saker. Min matte säger att jag är världens sötaste och 
smartaste kille och den 26 september ska vi se om domaren 
också säger det då jag ska på min första utställning. Nu är jag 
rumsren och dom få gånger jag kissat inne har jag självklart 
använt vardagsrumsmattan för största komfort.  

Jag älskar livet och hela världen är min!  
 

Mattes avslutande ord: 
Jax är vår fjärde schnauzer och självklart har det givit oss en 
trygghet som valpköpare. Vi vet ju vad som väntar. Vi vet att 
bitandet och kvällsrycken går bort. När jag fick hem min första 
schnauzer, Gibbs, var jag helt säker på att det var något fel på 
honom när han började springa runt som en tok på kvällen. 
Samma tid varje kväll då han var helt ostoppbar. Den kloka 
uppfödaren lugnade mig och efter ett tag slutade han tvärt 
med det. Precis så har det varit med de andra också och Jax 
är inget undantag. Det finns många likheter mellan våra killar 
men också en del skillnader. Jax har varit en väldigt trygg och 
arbetsvillig kille från början. Jax absolut största styrka är hans 
smidighet i relationer till människor och hundar. Mitt främsta 
tips är att ta sig mycket tid med valpen, att inte ha för bråttom. 
Att göra vardagliga saker tidigt, dvs sådan saker som man 
verkligen vill ska fungera när hunden är vuxen bör man lägga 
grunden tidigt. Jag vill ha med Jax på jobbet vilket betyder att 
han måste kunna möta människor på ett lugnt sätt, behöver 
kunna komma till nya miljöer och vara trygg. Han behöver 
känna sig trygg i bilen och kunna hitta vila trots att människor 
rör sig runt omkring. Därför har vi lagt mycket träning på 
möten och att han ska kunna varva ner och vila.  

Alla hundar är individer med vissa egenskaper som är 
lättare eller svårare att lära sig, det måste vi också komma ihåg. 

Att få hem en liten valp innebär så mycket kärlek och så 
mycket jobb men det är helt fantastiskt! D

Av: Charlotta Tillbom

Valpberättelse 2 

Jax flyttar in
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Korthårig Vorsteh ( jakt), Strävhårig Tax ( jakt) samt en terrier-
blandning (Norfolk, Staffordshire bullterrier och Borderter-
rier) så var det efter 6 år utan hund dags att se sig om efter en 
ny. Det som jag sökte var en frisk och sund ras som gillade att 
vara med ute i naturen och samtidigt vara en go familjehund. 
Efter mycket sökande så föll det sig att en Schnauzer var det 
självklara valet. 

Nu efter 9 månader så kan jag bara konstatera att det var 
helt rätt val. En otroligt härlig hund. Det är mycket svårt att 
jämföra de andra med Zita, varje individ har sina egenskaper. 
Men, så mycket glädje som Zita ger är mycket svårt att hitta. 
Mycket lyhörd och snabblärd. Samt har en egen stark vilja (lite 
tax) detta i kombination kommer att bli mycket bra längre fram.  

Redan från början så visade sig Zita vara mycket stabil och 
trygg och hade inga problem med att finna sig till rätta med sin 
nya familj. Husse fick ta fram tältsängen och lägga sig bredvid 
hundkorgen, där sov vi tillsammans i 6 veckor. Detta innebar 
att det var snabbt att gå ut när det var dags för att uträtta 

behoven vilket skedde ett antal gånger på natten. Eftersom 
detta var i mitt i vintern så blev det lite utmaning med vädrets 
makter inblandade. Efter denna period så var det inga problem 
med att sova ensam.  Varje natt vid 2-tiden så hördes lite gny 
så då var det dags att slänga på sig och gå ut. Visst har det hänt 
lite olyckor längs resans gång men efter ca 7 mån så fungerar 
det utan problem. 

Att vara ensam är aldrig roligt, vi tränar på detta hela tiden. 
Blir bättre och bättre. Det som nu kommer är vaktinstink-
ten dvs man måste signalera så fort det kommer någon in på 
tomten. Kan nog säga att första gången när hon gav skall så 
blev jag överraskad med vilken kraft hon fick fram. Det var 
skillnad på t ex taxen.  

Sammanfattningsvis så kan jag bara konstatera att vi Sch-
nauzerägare är priviligierade att få dela livet med den här 
härliga rasen. D

Av: Roger Wiseby

Valpberättelse 3

Zita är vår 
första schnauzer

Hundar: Zita
(Jussikias Shuma)  

Ålder: Nu 9 månader. 

Familj: Lever tillsammans 
med familjen Wiseby, hus-
se Roger, matte Patsita och 
lillmatte Nathalie (14 år). 

Favoritaktivitet: Zita älskar att 
vara ute på skogspromenad 
och framförallt vara lös i rast-
gården med grannens Gold-
en Retriever Mali, och efter 
långpromenaden ligga bredvid 
husse och gosa. Är mycket 
intresserad av att träna sök i 
olika former. Ska börja en kurs 
i Nose Work. . 

”Det som jag sökte var en frisk 
och sund ras som gillade att vara 
med ute i naturen och samtidigt 

vara en go familjehund. Efter 
mycket sökande så föll det sig 
att en Schnauzer var det själv-

klara valet.
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Hur tidigt kan vi börja titta 
på hundars mentalitet?
Jag skulle kunna börja den har artikeln med att tala om att jag 
är hundpsykolog och att jag jobbat med hund si och så länge 
och att jag tror mig veta vad som är rätt väg att gå och vad som 
inte är rätt väg att gå…..men jag tror att vi alla som jobbar med 
hund/har ett stort gediget intresse och mycket kunskap om 
hundars mentalitet VET att det som är vetenskapligt bevisat 
idag, är just bara sanningen IDAG och att det vi tror oss veta 
och kan se kanske just bara är något vi tror…. 

 Så jag låter bli pekpinnar och besserwisseruttalande, men 
jag kan dela med mig om vad jag upplevt, fått erfarenhet av och 
tala om hur jag ser på detta med valptester. 

 Jag vet inte om alla ni som läser detta vet eller har någon er-
farenhet av det som kallas ”valptester” eller ”valpbeskrivningar”?  

 Enkelt förklarat är det en slags beskrivning av vad vi kan se 
för olika personlighetsdrag hos unga valpar, runt 49e dygnet. 

 Jag har beskrivet valpkullar i 13 år nu 2021, jag beskriver 
dvärgschnauzer, schnauzer, whippet, irländsk terrier, border-
terrier och perro de agua espanol. Från början gjorde jag ett 
antal phalènkullar också men det rann ut i sanden. 

 De här testerna har varit lite upp och ned i popularitet och 
det har diskuterats mycket om dom. Vissa raser är mer framme 
i att använda sig av dom och en del uppfödare mer frekventa av 
användningen av dom.  

Personligen tror jag att det handlar mycket om vad vi TROR 
eller TRODDE att dessa tester skulle visa, som blir resultatet av 
diskussionerna och om vi kommer använda oss av dom igen…
jag kommer skriva mer om det lite längre fram. 

 Det har genom tiderna funnits lite olika varianter av valp-
tester och av den anledningen sattes 2010 SBK på att gå igenom 
de tester som använts och försöka ta fram något som de tycker 

ringade in det uppfödare/valpköpare skulle tjäna på att veta 
mer om. De gjorde detta, bla var Lars Fält inblandad, och 2012 
utbildades de 15 st första valpbeskrivarna inom SBK regi. 

 SBK:s valptest är en modifierad variant på den som Hund-
skolan i Sollefteå använde sig av från allra första början. Hund-
skolan i Sollefteå var de som började med valptester på en 
strukturerad nivå. 

SBK anser att den varianten av valptest är mest lik ett MH 
(mentalbeskrivning hund) och MT (mentaltest) som också är 
SBK:s verktyg att försöka mäta mentalitet på hundar. 

Och här tror jag att det är lagom att börja blanda in och 
prata om VAD det är vi kan förvänta oss av en valptest. 

 OM vi tror att det kommer tala om för mig hur den och den 
valpen blir som vuxen så tror jag vi är helt fel ute. Ungefär som 
om vi tror att BARA titta på ett MH/BPH diagram talar om för 
oss hur den hunden är – är lika felaktigt. 

 Om vi däremot ser det som en pusselbit, som en fingervis-
ning på något jag missar, om vi ser det i ett större samman-
hang där jag som uppfödare efter x antal testade kullar kan 
börja ta till mig information av resultaten, om intresset över att 
se om MIN egen uppfattning av mina egna valpar VERKLIGEN 
stämmer fullt ut – DÅ är vi rätt ute! 

 Jag, som testar olika raser och har gjort så under lång 
tid, tycker det hela med valptester är otroligt intressant! Jag 
använder mig av en valptest som just är en modifierad variant 
av Sollefteå Hundskolas variant. Någon del som inte är så in-
tressant för sällskapshundsägare har bytts ut mot någon som 
gynnar oss mer. 

Jag ser intressanta saker som att om en whippetkull gene-
rellt beter sig på ett visst vis, blir inte de hundarna som vuxna 
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såsom en kull dvärgschnauzervalpar blir, som hade betett 
sig så på en valptest. 

 Vad beror det på? Är det en personlighetsdel på en hel 
ras som där spelar in? Är det vår långsiktiga avel när olika 
raser skapades som gör att ett beteende kan visas av två 
olika raser men utvecklas åt två håll? Vad missar vi? Vad kan 
det ge mig i mitt eget tänk om att värdera och uttala mig om 
andras hundar? 

 Men för att återgå till valptesternas funktionsduglig-
het - få tester har studerats vetenskapligt på så sätt att 
de kunnat konstatera att ett valptest berättar hur just den 
valpen kommer bli som vuxen.  

Det tror jag är fullt logiskt om vi alla tänker till, för jag 
tror det skulle vara samma med ett barn, en häst eller en 
katt, vi kan forma, påverka, träna mycket och därför blir ju 
MILJÖN av mycket stor vikt av det vi ser i vuxen ålder.  

MEN många ggr ser man de stora övergripande delarna 
leva kvar i valparna. Framförallt om de hamnar i ”bara helt 
vanliga ” hem – dvs utan speciellt inriktad träning på någon 
”brist” i deras mentalitet. 

 Men jag tycker också att jag kan se på de kullar jag följt 
hos olika uppfödare i olika raser – att deras BPH och MH 
visar på de ev rädslor vi kunde se hos valparna. 

 Rädslereaktioner visar genomgående hög arvbarhet 
vilket av den anledningen gör att det finns möjlighet att 
påverka problem med rädslor genom avel (läs mer genom 
Sundgren, 1993)  

 Även de valpar som vi kunnat se har en stressad attityd 
i de nya situationerna de utsätts för tycks finnas kvar 
framöver. Vad som menas med stress är olika i olika sam-
manhang. En definition av begreppet stress är: en individs 
tillstånd då den trots kostsamma ansträngningar inte 
förmår hantera en belastning (Jensen, 1996).  

Man ser också ofta att de som reagerar med stress också 
hanterar det på olika sätt s.k. aktiva och passiva hanterare, 
vilket syftar på hur individens beteende påverkas av en på-
frestande situation.  

 Det sättet ser man ofta på hundens sätt även i vuxen 
ålder. Dock är det självklart så att om jag ser detta på min 
valp jag får hem och TRÄNAR den på att hantera situationen 
på ett annat sätt, så får jag ett synligt resultat.  

MEN frågan är om HUNDEN har ändrat sig eller om det 
bara är hundens BETEENDE vi ändrat?  

Detta tycker jag är OERHÖRT viktigt att tänka på i avel-
sammanhang! 

 Och här kommer ändå den nytta som finns i valptester 
– tänk om ni kan hjälpa en valp att må bättre genom att 
meddela valpköparen att de kanske ska lägga lite extra krut 
på just den eller den träningen. Tänk om ni får se något ni 
absolut inte trodde om er kull?  

 Den absolut vanligaste invändningen av uppfödare, speci-
ellt de som hållit på länge, varför de INTE är intresserade av att 
valptesta sina kullar, är att ”jag ser väl själv hur valparna är”!!  

 Och jag kan säga att det är inte bara EN uppfödare jag 

sett tappa hakan, när de sett sina valpar, en och en på ett ställe 
de inte varit på utan sina kullsyskon och mamma, reagera för 
främmande människor, viljan att undersöka, viljan att leka osv 
osv.  

 Visst ser ni valparna många timmar varje dag och har en 
bra känsla för deras egenskaper. Men valptesten är ett sätt för 
er att testa dem med utomstående personer och se vilka egen-
skaper de uppvisat en dag som valp och sedan kunna jämföra 
med vad som syns på framtida mh/bph. 

 Det ÄR skillnad mot att se dom med sina syskon och mamma 
i vana miljöer mot att en främmande person kommer in och ser 
med objektiva ögon på en valp i en situation den ej är van vid.  

 Och det är väl underbart, att allt inte är så enkelt man 
kunde tro, att man med enkla medel kan få ännu mer kunskap 
som gör det ännu lättare att hitta rätt valpköpare till rätt valp.  

 
Under ett valptest, oavsett vilket, så testas 
oftast dessa delar:  

1. Isolering - valpens grad av ängslighet/självsäkerhet/     
nyfikenhet 

2. Kontakt, hälsning, samarbete - valpens kontakttagande 
och relaterande till en ny person, nyfikenhet eller ängslan 
kan ses här 

3. Hantering - social trygghet och hanteringsvilja 
4. ”Jaktlek” - viljan att förfölja, gripa och ev apportera ett litet 

föremål 
5. Överraskning - nyfikenhet/orädsla inför nya föremål 
6. Kamplust – föremålsintresse, viljan att gripa och kampa 

med en trasa/skinn 
7. Ljudkänslighet 
8. Ev underlag - förmåga att ta sig igenom en bana med lite 

olika underlag 

 Så, det kan vara värt att diskutera, att lyfta fråga, med sig 
själv kanske, om man under 2-3 år ska prova något nytt som 
man inte gjort förut. Se om det ger ett mervärde. Precis som 
när man provar något annat nytt – vissa saker kommer man 
vara jätteglad att man testade – vissa saker kommer man 
känna efter några gånger – att det där passade inte mig och 
min filosofi…. 

Diskussioner om valptestens varande kommer fortsätta. 
Vissa kommer vara nyfikna och intresserade och vissa kommer 
avfärda det utan att veta vad det egentligen syftar till. Så 
kommer det alltid vara och är med många saker. Svaren om 
det är bra eller inte ligger framför oss….kanske är det bra att 
SBK ”styr upp” och att det blir mer och mer ett enda test som 
används – kanske kommer det ge mer information när tillräck-
ligt många gjort den. 

 Än så länge har inte tillräckligt mycket studier gjorts men 
faktoranalysen hos SBK visar på 3 starka faktorer, social lek, fö-
remålslek eller föremålsintresse och social trygghet och rädsla.  

En fjärde faktor som är svagare är hälsning och intresse för 
främmande person. 

 Vi väntar med spänning på att se vad som framkommer 
mer framöver.  

 Men oavsett vad resultatet blir, för mig personligen så 
räcker det med att se och veta resultaten hos alla de uppfödare 
om anlitar mig. Se och få höra hur hundarna utvecklats, att det 
hjälpte någon att kanske välja det rätta hemmet för just den 
valpen som behövde lite extra stöttning kanske.  

 Jag fascineras av skillnaderna mellan raserna i så ung ålder, och 
jag är ödmjuk inför vad jag lär mig för var sak jag fördjupar mig i. 

 Så – det hade gått att skriva så mycket mer om detta ämne, 
men nu har vi nuddat lite vid det, kanske väcker det intresset 
att fortsätta diskutera om detta inom er rasklubb, kanske blir 
du som ”vanlig” valpköpare intresserad om din nuvarande eller 
framtida uppfödare gjort det och om det stämmer på din vuxna 
hunds mentalitet. 

 Jag som föreläser och håller utbildningar, just i egenskap 
av hundpsykolog med inriktning på arvbarhet i olika beteende, 
men också hur vi kan förändra det som redan är där,  älskar att få 
prata om detta. Så…jag är jätteglad att jag nu fick skriva om det. 

 Det här var bara en början på allt man kan lära sig om men-
talitet – det finns så otroligt mycket mer jag skulle vilja delge 
er men denna gång var tanken att väcka tankar om valptester.  

 Jag hoppas ni funderar en stund på om vad just ni tycker om 
det ni just läst… D

 
Vid pennan../  
@ulrikaclaesonmansson, hundpsykolog med H-märkt företag i 
Sveriges Hundföretagare 

”Tänk om ni kan hjälpa en valp 
att må bättre genom att meddela 

valpköparen att de kanske ska 
lägga lite extra krut på just den 

eller den träningen. Tänk om 
ni får se något ni absolut inte 

trodde om er kull? 
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Trygghet och vila
Valphage Tintin är en hopfällbar och tålig hage i 
vattenavvisande canvas. Kan användas både utom- 
och inomhus. Storlek: H 59 cm x 90 cm i diam. 
Pris 729 kr från 4dogs.

Hundbädden Fluffy är rund och tillverkad av su-
permjuk, långhårig plysch. Storlek: diam. ca 60 cm. 
Pris 329 kr från 4dogs.

Med säkerhetsgrind Perfect Close Spänngrind 
från BabyDan, begränsar du valpens yta när den  
jollyroom.se

Allt du behöver till 

LIVET MED SCHNAUZERVALP!
Att ha valp i huset är fantastiskt mysigt och roligt. Men det kräver att man har förberett både 
hemmet och vardagen – så att det fungerar och är tryggt. 

Vad som behövs och finns på marknaden har verkligen ändrats över tid. Ett baspaket med koppel, 
borste osv. behövs alltid. Utöver detta finns det nu fantastiska och moderna tillbehör att välja till, 
som t ex hundtoaletter istället för tidningspapper och en lugn hage där valpen får vara ifred och du 
tryggt kan lämna den utan tillsyn en liten, liten stund. 

Köp också: 
 D halsband
 D koppel
 D mat- & vattenskålar
 D tandborste
 D tandkräm
 D schampo
 D klotång hundtermometer
 D kam & borste

Aktivering för de små!
Aktiveringsmatta Junior från Trixie sätter igång tankarna på valpen. Göm 
godisbitar i mattan och låt hunden nosa upp dem. Diameter 38 cm. 
Pris 229 kr från 4dogs.

Aktivitetsspel med slow feeding-bricka sysselsätter din hund med en 
aktivitet som kräver lite tankearbete och fysisk rörelse, samtidigt kan du 
använda det som en vanlig anti glupsk-skål för att sänka måltidstempot. 
Pris 259 kr från 4dogs.

Träna att bli rumsren!
Praktisk valptoalett av plast, lätt att rengöra. 
Storlek: 60x40x4 cm. 
Pris: 229 kr hos 4dogs.

Högabsorberande valpmatta är ett kisskydd 
med mycket hög absorbtionsförmåga från Trixie. 
Används för att träna valpen att bli rumsren. 
Storlek: 40x60 cm. 50-pack.
Pris 219 kr hos 4dogs.

Tugga ben på säkert sätt!
Boneguard från TRIXIE är en patenterad produkt, 
tillverkad av naturligt gummi. Fäst ett tuggben 
i hållaren och låt hunden tugga på det. Bonegu-
ard förhindrar att hunden sväljer tuggbenet och 
håller även golvet rent. 
Pris ca 210 kr, köpes bland annat i Evedensias butiker.

Säker bilresa med valp!
Milou Canvasbur är hopfällbar och tillverkad i tålig, vattenavvisande canvas. 
Gardiner som kan dras ner när hunden behöver lugn och ro. 
Pris från 729 kr hos 4dogs.

Tåliga hundleksaker för valpar. 
Björn med pip och prassel, 28 cm. Pris 99 kr. 

Ella Elefant plysch med prassel och pipljud, 16,5 cm. Pris 69 kr

Dental mintgrön napp i naturgummi, masserar valpens tandkött. Perfekt 
för kliande valptänder. 9 cm. 
Pris 49 kr Allt kommer från 4dogs.

Tag med valpen på promenad redan 
när den är liten!
Inte förrän valpen är 6 mån. får den gå lite längre 
sträckor. Med en praktisk hundryggsäck - med 
vadderad botten, ventilationsnät och bekväma och 
justerbara axelremmar kan valpen hänga med på 
familjens aktiviteter. Storlek: 28x25x40 cm. 
Pris: 279 kr hos 4dogs.

Baspaket
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Aktuell 
vetenskap

Deltag i forskning vid SLU 
för dig med valp 
”Mitt liv med hund” 
Genom att samla information från valp till vuxen hund - miljö, 
familj, hälsa, beteende, relationer och erfarenheter - kan fors-
kargruppen i Mitt liv med hund undersöka vilka aspekter som är 
viktiga och påverkar våra hundar och vårt hundägarskap. 

För att denna typ av forskning ska bli framgångsrik behöver 
vi massor av hjälp från hundägare, som genom att regelbundet 
svara på ett antal enkäter ger oss en bild av livet tillsammans 
med hund. Huvudpersonerna i Mitt liv med hund är med andra 

ord du som hundägare och din hund - ert deltagande är 
ovärderligt för oss!  

Vi kommer att ha öppet för anmälan under ett par års tid och 
alla raser och blandraser är välkomna! Viktigt är dock att din 
valp får vara max 16 veckor vid anmälan, och att du som ägare 
då måste ha fyllt 18 år.  D 

Anmälan och information: 

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 förutsättningar för forskning 
om hundars personligheter. Etologen Kenth Svartberg vid 
Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt vilka egenska-
per 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 si-

Nya pusselbitar rörande 
hundars personlighet

tuationer 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 be-
skrivningsformen Mentalbeskrivning Hund (MH), men tyder 
på att BPH avslöjar fler nyanser av hundens personlighet. De 
identifierade egenskaperna kan komma att bli betydelseful-
la vid avelsarbete och för att förutsäga beteendeproblem och 
djurvälfärdsrisker. 

Studien finansierades av Agria och SKK Forskningsfond. D

Länk till publikationen 

Referens 

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

Lowicama Birgers har verkligen en
hund med en stor personighet

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/forskning/forskningsprojekt/mitt-liv-med-hund/
https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105302 
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Smått 
& gott

Instruktör Peos tips 

Lekmöte eller doggis
Om du och din hund ska träffa en främmande hund för lek, eller om ni kanske 
ska vara extrahusse/matte en dag: börja med en gemensam promenad på ca 
10 minuter. Under promenaden ska inte hundarna hälsa på varandra. Promena-
den tar oftast bort revirvaktandet. Om din hund uppvisar ett oönskat beteende 
under promenaden behöver du visa att du har koll på läget. Det gör du genom att 
ha ett tydligt och tryggt kroppsspråk där du visar hunden att du fattar besluten 
och står för tryggheten. Efter en gemensam promenad brukar det gå bra att 
släppa ihop dem, förutsatt att promenaden gick bra. D 

Tips på en kul 
App – DOGO! 
Dogo-appen – kul inspiration till hundtrick och lekar 
som man kan göra hemma i vardagen. 

Men appen innehåller också tips om grundläggande 
lydnad, hur man tränar rumsrenhet, och hur man för-
ändrar valpens oönskade beteende t ex att den tuggar, 
drar i kopplet, skäller, inte kommer när man ropar… 

Värd att testa! 

En fantastisk 
hundillustratör 
Morgan Dennis var en amerikansk författare, konstnär, 
bok- och reklamillustratör som levde mellan 1892 och 1960 
på Long Island i New York. Morgan Dennis är känd för sina 
fantastiskt många och fina hundbilder, som kanske främst 
gjordes till hundböcker och till reklamuppdrag för Black 
& White Whisky, PARD dog food men även andra som ”the 
American Society Prevention of Cruelty to Animals & Pets”.  

Du som gillar gamla etsningar och gamla retrobilder sök 
på Morgan Dennis.  

På ebay och etzy.com finns en del fina bilder och böcker 
att köpa.  D

Bauhaus!
Enligt skylt på Bauhaus parkering är hundarna välkomna 
in i butiken och Patrik Sandevik, eventmanager på Bauhaus 
säger ”Bäste kund. Tag gärna med hunden från den varma 
bilen. Här får de gärna följa med in!!”
    Detta gäller i hela landet men i Malmö är Eyvi och Dexter 
flitiga besökare. Favoriten är efter matte och husse är klara 
inne i butiken och man får korv för att man har varit duktig!

Grattis Dylan & matte 
Melinda! 
Vinnaren av förra numrets tävling ”Snyggaste sovställningen” blev Dylan.  
Motiveringen är: Totalt avslappnad – härligt! Önskar att man själv kunde 
slappna av så där - ser sååååå skönt ut!
Ett fint örngott med din fina vinnarbild är på väg med posten.  D

/Tävlingsjuryn! 

 

Fototävling 

”Bästa valpbilden” 
Tävla med din bästa valpbild i Schnauzerbladets 
fototävling. Leta fram din allra finaste, roligaste 
eller sötaste bild på din schnauzer som valp. Skicka 
den till oss och ange ditt namn, mobilnummer och 
så klart din adress dit du vill få skickat priset, om 
du vinner.  

Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 5 
november 2021 till redaktor@schnauzerringen.se. 
Vinnarens bild låter vi trycka på en fin låda att 
förvara hundkex eller annat gott i. Dessutom 
publicerar vi bilden i nästa nummer av Schnau-
zerbladet. Viktigt att bilden är högupplöst (ca 1-2 
MB) och att den är minst 10x15 cm – för att vi ska 
kunna trycka den med bra resultat.  

Vinnaren utses av en jury bestående av: Jan 
Hockart, Sylvia Johansson och Sara Berg.  D

Får hunden följa 
med? 
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SCHNAUZERNÖRDAR...
Shoppingguide för 

4.

Här är lite shoppinginspiration inför de kommande kallare dagarna och kvällarna. Lite varma morgonskor, pyjamas-
byxor och ett snyggt whiskyglas till någon som behöver en värmade whisky. Dessutom har vi hittat en hund som man 
stänger ute draget under dörrarna med – bli redo för lite kallare tider med schnauzerstil. 

1.

3.

2.

5.

 
1. Liten reporterväska 
Perfekt för mobil, nycklar och plats för vatten-
flaska. Liten ficka med dragkedja på baksidan. 
Finns i flera färger på tryck och väska. 
Pris: ca. 235 kr. Köpes på etzy.com

2. Silikonform 
Form för livsmedel, t ex choklad. Klarar temper-
aturer -40 till 230°C. 
Lätt att rengöra. 2-pack. 
Pris: ca. 199 kr. Beställes via fruugo.se

3. Dragvakt
Denna långa hund används framför springan 
under dörrar, för att stänga ute drag med kyla. 
Mått: 84 cm lång x 10 x 16 cm. Design: Dora 
Design. 
Pris: 445 kr. Köpes via amazon.co.uk

4. Morgonskor 
Varma, fluffiga och sköna morgonskor med 
schnauzermotiv. Gummisula under. Tvättbara.
Pris: ca. 250 kr. Köpes hos amazon.com.

5. Personlig väska med egen bild 
Liten väska att förvara smink, smycken eller 
varför inte hundens kammar? Lägg till din egen 
bild. Tillverkad av 100% linne. Ca. 15 x 24 cm
Pris: 169 kr. Finns hos designbyklarr.com

6. Nyckelring med tofs och egen bild
Personlig nyckelring med tofs i läder. Tofsen 
finns i rött, orange och svart. 
Pris: 119 kr. Finns hos designbyklarr.com

7. Staty av sittande schnauzervalp 
Detaljrik sittande schnauzervalp till trädgård, 
altan, gräsmatta, hem eller kontor. Tål utomhus.
Pris: ca. 920 kr. Köpes via amazon.se

8. Broderat märke med Schnauzer
Strykes på väska eller klädesplagg. 
Pris: ca. 70 Kr. Köpes via etzy.com

9.Pyjamasbyxor med schnauzermönster
Unisexmodell med två sidofickor. Mjuka och 
sköna i klassisk bomull. Finns i storlekarna M, L 
och XL.
Pris: ca. 295 Kr. Köpes via etzy.com

10. Whiskyglas
Schnauzeransiktet är etsat på glaset, alltså ej 
tryckt. Kommer inte att slitas bort. 
Motivet kan också fås på andra typer av glas.
Pris: ca. 225 kr. Köpes via etzy.com

9.

6. 7.

8.

10 .
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Klubbsidor

SSPK Varberg 2021-07-11

Schnauzer PS

BIR INVIDIADIOS PREGIONACIONALE ARGENTA

BIM ARGENTA’S VALENCIA

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S TARTUFO

BIM VELVET DANDY’S BISCOTTI

SSPK Piteå 2021-07-17

Schnauzer PS

BIR GRIMETONS ZIERS LIBRA OF ELESTORP Ny champion

BIM POGNOS ZENDER

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S BISCOTTI

BIM VELVET DANDY’S TARTUFO

SSPK Piteå 2021-07-18 

Schnauzer PS

BIR ADRIANA ALARM BESKYD

BIM POGNOS ZENDER

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S TARTUFO

BIM VELVET DANDY’S BISCOTTI

SSPK Åsarna 2021-08-07

Schnauzer PS 

BIR ESTELLET’S HEDDA-LOVELY

BIM ARGENTA’S MORRISON

ARGENTA’S VALENCIA Ny champion

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S TARTUFO

BIM VELVET DANDY’S BISCOTTI

SSPK Åsarna 2021-08-08

Schnauzer PS

BIR SCARLIGHTS TIMONE 

BIM ARGENTA’S VALENCIA

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S TARTUFO

BIM VELVET DANDY’S BISCOTTI

SSPK Värnamo 2021-09-18

Schnauzer PS

BIR CHELSEY SALTUS ZE ZAHRABSKE

BIM SCARLIGHTS TIMONE

Schnauzer S

BIR VELVET DANDY’S TARTUFO

BIM VELVET DANDY’S BISCOTTI

SSPK Västerås 2021-09-25

Schnauzer PS

BIR ARGENTA’S UNO UNIK

BIM CHAROLET’S FESTIPOP

Schnauzer S

BIR  VELVET DANDY’S BISCOTTI

BIM VELVET DANDY’S TARTUFO

Efter 1,5 år av inställda utställningar har det kunnat genom-
föras utställningar. Av 45 planerade länsklubbsutställningar 
genomförs endast 10. Våra egna specialutställningar i SSPK har 
dock kunnat genomföras. BIR och BIM vid SSPK:s utställningar 
redovisas i separat tabell. 

Den första utställningen hölls i Varberg med en utställ-
ningsdag.  Så här skrev Anna Jönsson, Ekotuvan om utställ-
ningen:  

” Ett stort tack till SSPK för en trevlig och välorganiserad 
utställning. När jag anlände till platsen och kommit till min 
ring, slog det mig hur lugnt och trevligt det var att delta på en 
utställning med endast ett fåtal raser. Inga köer, ingen trängsel 
utan bara ett skönt lugn. Dagen bjöd på sol, trevliga möten, väl-
trimmade hundar och ystra valpar.  

Det var väldigt kul att få träffa människor som jag bara har 
”pratat” på sociala medier tidigare och jag upplevde att alla var 
vänliga och hjälpsamma mot varandra.” 

Utställningen i Piteå arrangerades på , Hemlunda Camping, 
där vi hade ett eget område med både camping och utställ-
ningsringar. I samband med utställningen anordnades också 
exteriörbeskrivning för de som så önskade. De två dagarna 
bjöd på gemytlig samvaro och grillkväll. Platsen var bra, men är 
tyvärr inte tillgänglighetsanpassad. 

För nästa utställning bar det av norrut igen. Denna gång 
till Åsarnas Skidcenter med två utställningsdagar. Vädret var 
blandat med en hel del regn. Den andra utställningsdagen var 
det blöta funktionärer och utställare som kämpade i ringen 
med glatt humör. Utställningsområdet är kompakt med nära 
till campingen, som dock inte hör till de bästa med sitt blöta 
och leriga underlag. Ett plus är restaurangen som ligger ett 
stenkast bort. 

När detta skrivs har precis bedömningarna på utställningen i 
Värnamo börjat. Utställningsplatsen är Värnamo Brukshundklubb.  

Utställningsplats Schnauzer S Schnauzer PS Totalt

Varberg 3 28 31

Piteå 11 5 16

Piteå 11 5 16

Åsarna 4 10 14

Åsarna 4 10 14

Värnamo 2 26 28

Västerås 4 30 34

Totalt 39 114 153

Procent 25% 75% 100%

Registreringar 

2019–2020
156 168 324

Registreringar 

2019–2020 procent
48% 52% 100%

Årets sista SSPK-utställning hålls på First Camp i Västerås.  
Totalt har anmälningarna till årets SSPK utställningar varit 

Det som är något anmärkningsvärt är att andelen utställda 
svarta schnauzers är lågt i förhållande till antalet registrerade 
de senast två åren (25% av antalet utställda) jämfört med PS 
schnauzers (75% av antalet utställda). D
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Lokalt - Norr
Sommar har blivit höst och soliga, lata dagar har 
passerat och vi ska minnas denna sommar som 
just solig o varm. Luleå vann solligan 2021 med 
590 timmar. Även våra hundar har fått välförtjänt 
semester men nu har vi dragit i gång våra träningar 
som är ringträning varannan vecka (udda veckor) 
och rallylydnad varannan vecka (jämna veckor).  

Vi är 7st schnauzrar som tränar tillsammans. 
Under vintern kommer vi mest troligt att även 
varva med nosework eller specialsök (om intresse 
finns). Den period av året som inte tillåter utom-
husträning, hyr vi en inomhuslokal. 

Det finns plats för fler schnauzrar om det finns 
någon som bor i närheten av Luleå och vill börja 
träna med oss. Bara att kontakta Carita Hjelm D 

 

Lowicama Ava med sin matte Jeanette Mattsson

 

 Ronden 2022 
Vår egen utställning ”Ronden” kommer att genomföras i Västerås tillsammans 
med SSPKs officiella utställning den 14-15 maj 2022. Planeringen kommer att 
påbörjas med en delvis ny utställningskommitté bestående av Birgitta Önner 
och Ulrika Hjort. Ida Björklund kommer att vara kvar i i kommittén fram till 
årsmötet. Ronden är ett utmärkt tillfälle att prova på utställning för er som är 
nya. Mer information om ronden kommer successivt. D

Valpen på bordet
Har du nyligen skaffat dig en underbar liten Sch-
nauzervalp eller går du och väntar på att få hämta 
hem en? 

Här följer några träningsråd om hantering vid 
veterinärbesök eller stå på trimbord. 

Din lilla valp har säkerligen redan erfarenhet från 
uppfödaren av att vara på ett bord med pälsvård 

och tränat stå upp. Men det är inte så troligt att detta sitter i när ni kommer hem 
och dessutom har uppfödaren stor vana vid att hantera valpar i dessa situationer. 

När valpen kommit hem till dig och hunnit vänja sig vid dig, familjen och 
sitt nya hem är det dags att träna på dessa saker.  

Använd ett bord i lagom höjd för dig eller ett trimbord om du har. Se till att 
det inte är halt, lägg på en gummimatta eller liknande. Lyft upp valpen lugnt 
och fint och ställ eller sätt den på bordet men håll i så den inte hoppar ner. 
Prata uppmuntrande med den och ge den lite godis. Första gångerna nöjer 
man sig med detta. Efterhand låter man valpen vara på bordet  längre stunder 
och börjar med kamning eller borstning för att så småningom lägga till att 
lyfta och ta i tassarna och kunna klippa klorna. Hela tiden är det viktigt att 
uppmuntra och belöna bra beteende och ignorera de man inte vill ha. Och 
lämna aldrig valpen ensam på bordet.  

Träna gärna detta varje dag och utöka med att lära valpen att den ska 
stå upp. Träna korta stunder samt lägg till att “pilla” eller dra bort de längsta 
stråna i pälsen, ta fram klotången/saxen och klipp klorna på en tass. Här är 
det bra att ha någon som hjälper till att hålla valpen i ett mjukt grepp. Efter-
hand lägger man till resterande tassar. En del tycker det är svårt att klippa 
klorna själv och känner sig osäkra. Då kan du antingen be din uppfödare eller 
någon trimkunnig om hjälp första gången så du vet hur du ska göra sedan. 

Det är viktigtatt träna på dessa saker tidigt så det blir naturligt för valpen/
hunden att stå på ett bord för att den ska känna sig trygg där. Det underlättar 
oerhört mycket för både trimmare och vid veterinärbesök framöver. Då blir 
själva upplyftandet och ståendet på bordet inte jobbigt för hunden och den 
blir tryggare med vad som sker där oavsett om det är trimning eller behand-
ling hos veterinären. Och din trimmare och veterinär kommer att tacka dig. D

Har du gjort en exteriörbe-
skrivning av din hund? 
I Avelskommittén arbetar vi bl. a. med att revidera RAS (Rasspecifik 
Avels Strategi) för Schnauzer. I det arbetet har vi stor nytta av att få 
ta del av Exteriörbeskrivningar för att se trender och förändringar 
av vår ras. Under pandemin vet vi att många har gjort exteriörbe-
skrivningar av sina hundar i brist på utställningar. Vi skulle vara 
tacksamma om vi kunde få ta del av så många som möjligt.  

Om du har möjlighet får du gärna skicka dessa till oss på 
maggan@schnauzerringen.se Materialet kommer att behandlas 
anonymt. D

Avelskommittén 

När tassarna blir långsamma, hunden drar sig 
bakom matte på promenaden och sover mycket, 
då sjunker mattehjärtat och blir tungt. Matte 
är van vid en hund som ligger före i spåret med 
ivriga tassar och spetsade öron.  
- Kom matte, skynda dig! Vad kan finnas bakom 
nästa krök?”
- Ja min älskling, jag kommer. Vad mysigt det är 
att vara med dig.

När det normala förändras över tid kanske 
inte matte märker något, men när det sker lite 
mer hastigt blir matte snabbt uppmärksam. Matte 
analyserar varje rörelse, noterar tid på dygnet, 
vad har älsklingen ätit, hur kissar han.  

Ibland dyker det upp klokskap och ordstäv på 

FB. Ett som bitit sig fast är: Din hund är en del av 
ditt liv, men du är hela hans liv. Under pandemin 
har vi fått vara mycket med våra älsklingar och nu 
börjar livet efter vaccinationen, med återgång till 
det normala på arbetsplatser. Konsekvensen är 
att vi inte får lika mycket tid tillsammans.  

Ett hundliv är inte lika långt som ett männ-
iskoliv och jag vill ta tillvara varenda sekund av 
vår gemensamma tid. Hur ska man göra och vad 
ska man arbeta med för att få vara tillsammans 
mer? De långsamma tassarna gjorde mig upp-
märksam på att tiden tillsammans är kort, allt för 
kort och jag vill ta tillvara varenda sekund. Nu är 
tassarna snabba igen, men tanken kvarstår: Hur 
förvaltar jag bäst tiden vi har ihop? D

Långsamma 
tassar 

Medlems-
krönika

mailto:maggan%40schnauzerringen.se?subject=


Hälsa

SBK om valpbeskrivning 
Bakgrund 
2010 fick dåvarande Mentalgruppen i 
uppdrag av Utskottet Avel o Hälsa, att se 
över de olika valpbeskrivningar/tester 
som uppfödare använde sig av eller som 
fanns tillgängliga på nätet. Många upp-
födare gjorde redan tester på sina kullar 
och SBK var intresserad av att få informa-
tion och kunskap om innehållet, genom-
förandet och utvärderingarna av dessa. 
SBK ville också se om det var något eller 
några tester som organisationen kunde 
ställa sig bakom. Intresse fanns från upp-
födare och rasklubbar. 

Flera olika tester togs fram och Lars 
Fält kontaktades som varit inblandad i 
det valptest som Hundskolan tagit fram 
och använt sig av. Efter flera träffar och 
granskning av testerna kom vi fram till 
att det som låg närmast MH och MT var 
Hundskolans test. Det behövde emeller-
tid utvecklas och anpassas till en valpbe-
skrivning, så att en uppföljning och utvär-
dering mot MH var möjlig. 

Efter att vi kommit fram till ett förslag 
till valpbeskrivning fick Ann Olsson, Lars 
Fält och IngaLill Larsson i uppdrag av Ut-
skottet Avel o Hälsa att starta en försöks-
verksamhet, som efter några smärre jus-
teringar och framtagande av dokument 
och protokoll, ledde fram till där vi står 
idag. Under 2012 utbildades 15 valpbe-
skrivare. I år blir det ytterligare en ut-
bildning. De första kullarna har nu gjort 
MH och när tillräckligt många valpar/ras 
har följts upp kommer ytterligare uppfölj-
ningar och utvärderingar att redovisas. 

Efter ett antal testtillfällen kom vi fram 
till att de beteenden uppfödare och 
hundägare var mest behjälpta och in-
tresserade av var 4 huvudområden. 

1. Social lek 
Testmomenten som bäst beskriver den 
första faktorn är springa efter, leka, gripa, 
dragkamp (5a-5c1, 6b, 7a, 8b) 

2. Föremålslek eller föremålsintresse 
Testmomenten som bäst beskriver 
den andra faktorn är delvis de samma 
(springa efter), men nu tillkommer nyfi-
kenhet, intresse föremål, föremålslek och 
gripande samt trygghet (5a-5a1, 6a-7a, 
8a-9c, 12b) 

3. Social trygghet och rädsla 
Testmomenten som bäst beskriver den 
tredje faktorn är framförallt relaterade 
till mänsklig kontakt, nyfikenhet, ängslan 
och hälsning, även trygghet kommer in 
(3a- 4b, 12b) 

4. Intresse för främmande människor 
och hälsning 
Testmomenten som bäst beskriver den 
fjärde faktorn är framförallt relaterade 
till den första hälsningen, intresse för 
främmande människor? (1b-2b). 

Moment som kraftiga ljud och/eller 
isolering uteslöts från anvisningarna. 
Oklart vad vitsen skulle vara på så unga 
valpar. 

Vad vi la till var istället flera olika 

leksaker/material/aktiviteter. Vi la 
också till ett hinder i form av ett vikt 
kompostgaller som valpen skulle leta sig 
ut ifrån till uppfödaren samt ett korru-
gerat plastunderlag att ta sig över. 

Erfarenheterna från MH gjorde också 
att vi har försökt dela upp alla olika be-
teenden i separata rader i protokollet. 

Protokollet är uppbyggt som en in-
tensitetsskala från 1-5 (låg-hög) motsva-
rande MH-nyckeln. 

Valparnas ålder vid beskrivningstill-
fället bör vara 7-8 veckor (i vissa fall 7-9 
veckor) 

Plats 
Det finns två förslag på plats för genom-
förande 

D Isolerat utrymme tidigare okänt för 
valpen – kalt rum 

D Inhägnad ute 

Eftersom situationen ska vara så stör-
ningsfri som möjligt är det första al-
ternativet det bästa. I nödfall kan man 
tänka sig en inhägnad utomhus. 

Tidsrutiner 
Valparna bör inte testas de närmaste 
dagarna efter vaccination och avmask-
ning, ej heller den närmaste timmen efter 
sömn eller utfodring. Är kullen stor, ta 
en paus så valparna får äta och sova eller 
dela på kullen och genomför testet under 
2 dagar. 

Moment som ingår i 
valpbeskrivningen 

1. Beskriver valpens beteende när den 
kommer in ensam i ett nytt utrymme med 
främmande person som är neutral.
 
2. Beskriver valpens intresse av att följa 
efter en person som går runt i rummet. 

3. Beskriver valpens beteende när VB 
sätter sig på golvet och lockar på valpen. 

4. Beskriver valpens sociala trygghet när 
VB lyfter upp valpen i famnen och håller 
den i 10 sekunder. 

5. Beskriver valpens intresse av att springa 
efter, gripa och leka med en liten boll. 

6. Beskriver valpens intresse av att under-
söka och leka med en stor boll. 

7.  Beskriver valpens intresse av lek/
dragkamp och samarbete med VB (valp-
beskrivaren). 

8. Beskriver valpens intresse av att under-
söka och leka med ett föremål som låter. 

9. Beskriver valpens intresse och lek med 
2 kända och 4 okända föremål, samt form 
av gripande av ett föremål som kastas iväg.
 
10. Beskriver valpens handlingsförmåga 
att ta sig förbi ett hinder för att komma till 
uppfödaren. 

11. Beskriver valpens handlingsförmåga att 
ta sig förbi både hinder och nytt underlag 
för att komma till uppfödaren. 

12. VB skattar hur aktiv och trygg valpen 
har varit under testet. 

13. Uppfödaren skattar hur aktiv valpen 
är i vardagen och i förhållande till övriga 
valpar i kullen. 

Övrigt som framkommit under 
testet: 

Valpen visar resursförsvar – VBs beskriv-
ning av valpens beteende vid föremål 
och bevakning av dessa. 

Valpen gör annat under test – Valpen 
deltar mindre än halva tiden i momenten, 
deltar halva tiden eller deltar mer än 
halva tiden. 

Valpen är ljudlig under halva eller 
mer än halva testtiden – gnäller, gläfser 
eller skäller 

Ytterligare kommentarer: 
Anteckningar om övriga synpunkter 

som framkommit under testet som är av 
vikt för uppfödaren/valpköparen. 

Tidsplan 2019 

 D Utbildning av Valpbeskrivare 

 D Utvärdering och uppföljning av 
gjorda valpbeskrivningar och MH 

 D Utvärdering av enkäter till uppfö-
dare, valpbeskrivare och valpköpare 

 D En första analys av konstruktion 
av variabler av valpbeskrivning-
en, är genomförd av Lars Fält, 
Björn Forkman och SLU. Dels av 
momenten och dels 
av spridningen 
av x-marke-
ringar i 
proto-
kollet. 

Vad man kan säga innan vi har ett 
större underlag är att spridningen 
av x är god. 

Faktoranalysen visar på 3 starka faktorer, 
social lek, föremålslek eller föremålsin-
tresse och social trygghet och rädsla. En 
fjärde faktor som är svagare är hälsning 
och intresse för främmande person. 

Vad är då nyttan med en Valpbe-
skrivning? 
1. Att uppfödaren ska få ett underlag för 
sitt fortsatta avelsarbete. 
2. Att uppfödaren ska få information som 
kan vara till hjälp vid valet av valpköpare. 
3. Att valpköparen ska få mer information 
om valpens intresse och beteenden. 

Vad får jag som uppfödare? 

Protokoll, kullsammanställning och spin-
deldiagram. 

Lista valpbeskrivare: D

av: SBK
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Hälsa

Kastration (eller inte) av 
hanhund 
Under senare år har det blivit allt vanli-
gare att rutinmässigt kastrera sin hund 
och då framför allt hanhundar. 

Vi i Schnauzerringen tycker detta är 
olyckligt av flera skäl. Vi ser en risk att vär-
defulla hanhundar exkluderas från aveln, 
när vi redan har ett litet avelsmaterial att 
arbeta med. Därför vädjar vi till dig som 
går i ”kastrationstankar” att läsa texten 
nedan och tänka både en och två gånger 
innan du tar detta beslut. Och ta gärna en 
diskussion med din uppfödare först. 

Och glöm inte att en Schnauzer är 
livlig och energisk till sin natur men, 
med rätt hantering och uppfostran, är 
den en fantastisk och allsidig hund att 
jobba och leva med.  

Etik 
Kastration är ett ingrepp som kan 
fungera bra i vissa fall, men som också 
riskerar att föra med sig en hel del 
negativa konsekvenser. Att kastrera en 
hund av bekvämlighet som blir allt vanli-
gare för att den nosar och kissar mycket, 
är oetiskt. Likaså för att få den ”lugnare” 
eller mindre intresserad av andra hundar. 

Kemisk kastrering av hanhundar 
Vid kemisk, eller medicinsk, kastrering 
av hanhund förs ett hormonimplantat in 
under huden. Implantatet verkar genom 
att testiklarnas aktivitet undertrycks och 
testosteronnivån sänks. Hundens testik-
lar minskar kraftigt i storlek och håller 
sig små så länge effekten av implantatet 
finns kvar. När testiklarna återigen växer 

till, betyder det att effekten är på väg att 
försvinna ur kroppen. Under de första 
veckorna efter insättandet kan en del 
hundar visa högre könsdrift men detta 
avtar snabbt. 

Har den kemiska kastrationen skett 
med chipimplantatet Suprelorin gäller 
6 månaders karenstid för utställning/
tävling utöver angiven verkningstid 
enligt FASS vet. Vilket innebär för; 

Suprelorin 4,7 mg: Verkningstid enligt 
FASS vet 6 mån + 6 mån karenstid = 12 
mån efter applicering innan deltagande i 
utställning/tävling återigen kan ske. 

Suprelorin 9,4 mg: Verkningstid enligt 
FASS vet 12 mån + 6 mån karenstid = 18 
mån efter applicering innan deltagande i 
utställning/tävling återigen kan ske. 

 Behandling med kemisk kastrering 
syftar främst till att undersöka om ett 
oönskat beteende hos hanhund försvin-
ner. Om hunden visar positivt resultat 
av hormonbehandlingen fungerar van-
ligtvis också kastration genom opera-
tion. Det tar ca sex veckor för implan-
tatet att ge full effekt på könsdrift och 
befruktningsförmåga, så behandlade 
hundar bör fortsatt hållas separerade 
från löpande tikar under denna period. 
Om man upprepar behandlingen med 
implantat inom angiven tid har behand-
lingen omedelbar effekt 

Chansen att kastration genom ope-
ration hjälper mot oönskat beteende är 

emellertid inte speciellt stor. Mot hund
-aggressivitet hjälper kastration bara i ca 
60% (Hart & Hart, 1985) och något mer 
när det gäller sexfixering och starkt luk-
tintresse. Så man kan säga att det är som 
att ”skjuta flugor med kanon”, det vill 
säga att ta i för mycket när det kanske 
inte hjälper. 

Förändringar 
När en hanhund kastreras tas ett stort 
hormonproducerande organ bort, tes-
tiklarna, vilket gör att testosteronpro-
duktionen sjunker avsevärt, men den 
försvinner absolut inte helt. 

Då ämnesomsättningen går ner en 
hel del efter kastration är det viktigt 
att hålla igen på fodret så att hunden 
inte går upp för mycket och riskerar 
att drabbas av sjukdomar kopplade till 
övervikt. En del rekommenderar att man 
drar ner cirka 30 procent på fodret eller 
går över till specialfoder för kastrerade 
hundar. I enstaka fall kan även urinin-
kontinens förekomma efter kastration 
vilket det finns medicin för. Men att låta 
göra ett ingrepp på en frisk hund som 
sedan behöver medicin resten av livet 
kanske inte alla hundägare känner sig 
helt bekväma med.  

Hormoner styr våra hundars känslor 
och därmed även deras beteenden. 
Hunden kan också bli ängsligare och 
”vaktigare”, kanske för att den inte har 
någon könsidentitet. Man ska INTE 
räkna med att hunden blir modigare 
efter en kastration, det är stor risk att 

den blir mer rädd och osäker. Vissa, van-
ligtvis de som varit osäkra sedan tidigare 
kan bli ”värre”, argare eller räddare då 
hormonet som står för en stor del av 
modet minskas. Det finns alltså inga ga-
rantier. Ha även i åtanke att en hanhund 
som kastreras för tidigt (innan könsmog-
nad) missar testosteronets påverkan på 
den fysiska och psykiska utvecklingen. 
Det kan resultera i mindre muskelmassa 
och/eller ett juvenilare/ungdomligare 
förhållningssätt. 

En hanhund som bitit en människa 
som närmat sig matte eller husse 
uppvisar definitivt inte ett beteende 
som en kastration kan råda bot på. Den 
hunden blir inte bättre av en kastration.  

Generellt finns risk för förändrad 
pälsstruktur som kraftigare och mjukare 
hårväxt, ämnesomsättningen föränd-
ras (med övervikt som följd). Tänk också 
på att om hunden kastreras på grund 
av oönskat beteende, är det viktigt att 
utreda om det verkligen är beroende på 
hormonerna. Annars kan kastration till 
och med förvärra beteendet. Alla han-
hundar som kastreras sansar sig dock 
inte.  

Fördelar  
Många hundägare upplever att deras 
hundar blir lugnare efter en kastra-
tion, att skärpan trubbas av. Behovet 
att utmana minskas och impulskontrol-
len ökar. Risken för prostataproblem 
minskar, likaså överdrivet ”juckande”/
ridande och viljan att revirmarkera. Den 

kastrerade hanhunden brukar inte 
stressa upp sig lika mycket över att det 
finns löptikar i området och den kan även 
bli mindre benägen att rymma hemifrån. 
Intresset för att nosa på varenda fläck 
kan avta, vilket kan göra det enklare att 
träna med hunden. 

Bäst när hunden är psykiskt 
mogen 
Det är dock viktigt att vara på det klara 
med att det inte finns några garantier 
för att man får bukt med ett problembe-
teende genom kastration. Bäst resultat 
får man mot rymningsbeteenden. Men 
mot till exempel hundaggressivitet är 
det långt ifrån säkert att det hjälper att 
kastrera. 

Det manliga köns-
hormonet gör inte 
att en hund biter 
människor. 

Nej, hur väl 
du och din 
hund kommu-
nicerar med 
varandra är 
bara beroende 
av vilken sorts 
relation ni har 
byggt upp. Förr 
klippte vi svansar 
och öron, vilket tack och 
lov är förbjudet, men nu är det 
okej att ta bort könskörtlarna. Men det 
löser inte alla problem. Nej, en hund 
måste få vara hund. D
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Källor: 
Anicura

Hallgren, A. Rädda, arga och stressade hundar. 

MB förlag, Bromma 2012 

Hart, B. L. & Hart, L. A. Canine and feeline 

behavior therapy. Lea & Febiger, Philadelphia, 

1985 

Av: Schnauzerringens Avelskommitté
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Pälsvård 

Efter att ett lager strävt dragits av och innan bearbetning med trimsten.  

Här ser vi hur det ser ut när jag ryktat med stenen en stund. 

Trimtips 

Polera bort ull 
med trimsten!
Ull bekämpas ofta med kardor eller trimknivar. Faktum är 
att det finns ett ytterligare knep: trimstenar.  

Det finns en uppsjö av olika trimstenar och man måste pröva 
sig fram till vilken som passar bäst. Jag fick en förpackning 
wc-block från Danmark av en hundkompis. Vi hade fått tips om 
att denna toasten skulle vara bra till trimning. Jag bestämde 
mig för att testa den på en hund med relativt mycket ull kvar 
efter att det första sträva lagret kommit av. Just denna vita 
toa-sten visade sig vara mycket effektiv och tog snabbt bort ull 
så att nästa sträva lager kom fram. För att rensa ännu mer tog 
jag en svart mindre porig sten från Granngården mot slutet. 
Jag erkänner gärna att det var som trim-pornografi när jag 
stod och gned bort ull och ett glänsande lager sträv päls kom 
fram. Det kändes som att polera fram en diamant.  

Eftersom en del trimstenar kan vara lite vassa får man hålla 
noga koll på päls och hud när man börjar närma sig slutfinishen 
så att man inte helt plötsligt står och polerar sin pälsklings hud 
istället för ull. Lycka till på trimbordet! D

Trimsten från Parma.se
Pris: 69,00 Grundutrustning till livet 

med valp! Bädd, mat- & 
vattenskålar, leksaker och 
halsband med koppel.

Peefree – tvättbart och högab-
sorberande kisskydd i fyra lager. 
Kan användas för att träna val-
pen att bli rumsren.

4Dogs Canvasbur med gardiner. 
Hopfällbar hundbur till transport 
eller en lugn koja att vila i. 

Utrusta dig för 
livet med valp!

 D 10% MEDLEMSRABATT på valptillbehör!
 D För Schnauzerringens medlemmar   

  lämnar vi 10% rabatt på allt under   
  fliken “FÖR VALPEN” i vår webbshop. 

 D Gäller t o m den 7 november.
 D Rabattkoden får du via nyhetsbrev   

  från Schnauzerringens.

Hos 4DOGS hittar du allt som gör livet lite 
enklare och roligare tillsammans med din 
valp, både hemma och på resande tass. 
Vi har allt som du kan behöva till både liten 
och stor valp.

Läs mer på 4dogs.se

https://www.parma.se/trimma-klippa-hund/trimverktyg/trimtillbehor/trimsten-xl-782/
http://4dogs.se
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Aktivering

viltspår 
 Många har nog hört om viltspår och undrar hur det går till. 
ALLA typer av hundar kan utöva viltspår! Spelar ingen roll om 
du har en renrasig hund eller blandras.  Individen avgör om 
den blir bra på viltspår.  Det brukar vara husse eller matte som 
oftast har lite svårt att förstå. Hunden verkar veta precis hur 
den skall agera och föraren är ofta bara en störning!  

Rally och jag deltog i en viltspårskurs utanför Älvkarleby i 
april 2019 som kennel Argenta ordnade där vi fick göra ett An-
lagstest som sista övning. Rally klarade detta med glans.  

Själv störde jag nog mest hunden och såg inte var spåret 
var lagt. Innan kursen tränade vi inte att spåra utan det lärde 
vi(!) oss under kursen. Kommer ihåg att kursledaren/domaren 
berättade att hennes erfarenhet var att sällskapshundar oftast 
var bättre än jakthundar på viltspår.  

Under juni och juli 2019 gick Rally två spår på Alnön utanför 
Sundsvall och vid nästa spår hade han chansen att bli viltspår-
champion, vilket han blev första veckan i augusti. 

Första gången Rally spårade så lyckades han inte få ett 1:a pris 
och det berodde nog mest på att husse störde Rallys spårning. Jag 
kommer ihåg hur jag tittade om jag kunde se några markeringar 
i skogen under spårningen. Fattar fortfarande inte hur domaren 
kunde markera spåret så att det inte syntes!  

När jag senare lagt spår så har jag snitslat och har ändå 
tappat bort mig…men inte Rally. Vid ett av träningsspåren så 
tappade jag bort mig och vi fick avbryta och Rally märkte att 
jag var missnöjd. Under flera timmar såg jag på honom att han 
inte var som vanligt. 

Det lärde mig att inte låta hunden se om jag var missnöjd 
utan berömma honom ändå. 
 
Hur tränar man då med en hund 
som är ny på viltspår? 
Jag kan rekommendera att delta i en viltspårskurs men det är 
inte ett måste. 

Vid prov skall spåret var 600 – 700 meter och lagt dagen 
innan. Spåret skall vara 12 – 24 timmar gammalt. 

När man börjar träna så behöver man inte vara så noga 
utan göra det enkelt för hunden och lägga ett spår som bara är 
kanske 100 meter och har legat bara någon timme. Sedan kan 

man trappa upp svårighetsgraden vartefter hunden lär sig…
och matte/husse. 

Viktigt också att berömma hunden under spårningen och 
framför allt när han hittar målet (älg eller rådjurs-skanken). 
Blod finns att köpa på vanliga matvaruaffärer och det finns 
även i pulverform att blanda ut med vatten. En vanlig pet-flaska 
med hål i som droppar ur funkar bra.  

En klöv från rådjur eller älg brukar inte vara svårt att få tag 
i. Kolla med ett jaktlag eller lägg ut en fråga på Facebook.  

Hunden skall inte rusa fram till målet utan närma sig lite 
försiktigt. Detta för att i verkligheten så kan ju tex en älg ligga 
stilla och plötsligt rusa upp även om den är skadskjuten. 

Domaren skall skjuta ett skott strax innan spåret slutar för 
att se hur hunden reagerar. Det behöver man så klart inte ha 
vid de första träningarna. 

Absolut viktigast är att hunden tycker att viltspår är kul och 
att matte/husse inte ställer krav på att den skall lyckas.  

Vid viltspårprov så finns det många organisationer som 
anordnar spår. Själv gick Rally prov hos bassetklubben i Sunds-
vall. Finns också flera Facebookgrupper som har viltspår som 
tema.  

Där finns många bra tips att få. 
Första steget är att hunden skall ha ett godkänt Anlagstest. 
Därefter kan hunden ställa upp i Öppet spår och om den får tre 
1: pris så blir den champion! 

Man kan börja tidigast med prov efter att hunden blivit 
fyra månader. Träna kan man nog göra tidigare. När jag var 
liten hade vi en tax som spårade första gången vid kanske två 
månader och den taxen blev en av landets bästa spårhundar! 
Han vann alla viltspårtävlingar ha ställde upp i. 

Finns också en bra skrift på www.skk.se där allt om viltspår 
och om vilka regler som gäller beskrivs utförligt. Om du skall 
lägga spår i en skog, så prata med markägaren först. 

Rally älskar att spåra och den sele jag då använder får han 
bara ha när det är dags för spår. D

 
Thomas Nargell och Rally (Argentas Pfeiffer) 

Observera att skisserna är ett exempel på hur spåren kan läggas. 
Raksträckorna blir i verkligheten mjuka böjar som följer terrängen 
naturligt. Vinklar och återgång kan placeras där de bäst passar i ter-
rängen. Viinklar behöver naturligtvis inte vara exakt 90 grader utan 
terrängen angör på ett naturligt sätt. Hämtat ur SBK



Testpanel

Schnauzerbladets testpanel 
– test av Goodieboxar.
Denna gången är det dags för Schnauzerbladets testpanel att testa olika hundboxar. Att pre-
numerera på en hundbox kan vara en rolig överraskning för dig och din hund och för att 
hjälpa dig hitta vilken som passar dig och din hund bäst har vi testat fyra olika boxar och på 
nästa uppslag kan du läsa vad vi tyckte om de olika boxarna

Vid dags datum har 3 av 4 boxar kommit så den fjärde har vi tyvärr inte kunnat recensera 
innehållet på...



Camilla med Penny och Kiwi Emma med Eyvi och Dexter Jan med Mazze,  Vicke och Äzter Sara med Ybbe och Baggis

Företag/Märke på boxen
My Dog Box HundBoxen Buller box Rockybox

Innehåll i boxen?

- Popcorn med leversmak 
- Hårda biffgodisar 
- Torkade fiskgodisar 
- Boll till vattenlek 
- Kampleksak 
- Litet hårt tuggben

Boxarna ha tema och den här gången var det tema wild west. 

- En plansch med roliga teckningar av hundcowboys. 
- En leksak i form av cowboyhatt med prassel och pip 
- En leksak i form av dollarsäck med prassel och pip 
- Godisbars med anka och morot 
- Snacks med anka och fisk 
- Bars med anka 
- En folder med en cowboystory och beskrivning av innehållet. 
Folder går också att ”göra” en wanted-affisch av.

Två påsar godis och en söt plåtask med tabletter i, lite oklart dock 
om den är till matte eller hund. Har inte vågat testa. Kommer jag 
med päls och skägg nästa vecka var det hundgodis och bantningsför-
söket har officiellt misslyckats. 

Pris?

Engångs kostar 299 kr. 
Prenumeration mellan 249 och 279 kr, beroende på hur 
ofta man vill ha leverans.  
Frakten ingår.

Första boxen för 99 kr.
Efter det 279 kr plus porto på 99 kr 
så totalt  378 kr per månad.

Den första boxen har ett ”Prova på pris” 240:- inkl frakt. Därefter är 
priset: 
–299,00 kr. + frakt på 49 kr i månaden om du väljer en startperiod på 
6 månader. 
–349,00 kr. + frakt på 49 kr i månaden om du väljer en startperiod på 
3 månader. 
–399,00 kr. + frakt på 49 kr i månaden om du bara väljer en månad.

329 för en engångsbox. Det finns flera olika storlekar och intervaller 
man kan prenumerera på boxar. En djungel tyckte jag, så jag beställ-
de bara en box. Ibland blir valfriheten övermäktig.

Hur ofta kan man få en box?

Engångsbox eller prenumeration varje eller varannan 
månad.  

Löpande eller begränsad tid: 6 eller 12 mån. 

En gång i månaden. Varje månad och man prenumererar på en eller flera månader 
Man kan välja när man vill ha nästa leverans

 I princip hur ofta eller sällan man vill. Orkar man bara leta finns allt 
från skolstartsbox, midsommarbox, varje månadsbox etc och man 
kan även välja utifrån storlek på hund.

Enkelt att avprenumerera?

Beror på vilket prenumerationspaket du väljer. Har du 
valt 6 eller 12 mån, så måste du ta hela perioden.

Ja, avbryt innan den 20e 
varje månad.

Det var enkelt att hitta och annullera prenumerationen, men när jag 
loggat ut och loggade in låg prenumerationen kvar. Andra gången jag 
försökte gick det bra.

Jag köpte bara en engångsbox för att slippa fördjupa mig i saken. 
Dock har man en ”egna sidor” på företagets hemsida så om man 
lyckas komma ihåg sitt lösenord, nummer etthundrafemtioelva i 
raden så är det antagligen enkelt av avprenumerera. 

Är godiset av hög kvalitet och 

var är det tillverkat?

Ja. 
Godiset är tillverkat i Sverige, Holland respektive 
Polen. 

Mina glupska monster gillade så klart godisarna, men det hade gått 
lika bra med morötter.

Mina hundar älskade godispinnarna och höll på att klättra ner mig 
för att komma fram. 

Har leksaken bra kvalitet?

Vattenleksaken hade en handsydd söm som inte 
kommer hålla så länge för lek tyvärr.  

Kampleksaken var mer rejäl och bra. 

Hmm. Det är säkert bra kvalitet för ”normala” hundar, men 
schnauzermonster behöver mer robusta saker. Grova repknutar 
håller länge.

Vi fick en lustig boll i gummi med formen av en molekyl och inte ens 
min lilla piraya skulle kunna tugga sönder den i brådrasket. Bollen 
luktade lite speciellt och jag tror den var luktsatt.  Den lilla kudden i 
form av ett ben är dock snabbt avverkad för en terminator-schnau-
zer. 

Vad tyckte din hund/hundar 

om innehållet?

Godiset var utmärkt! Men popcornen gillade bara ena 
tjejen, den andra tyckte mest att de fastnade i skägget. 

Jag ställde fram den öppnade boxen och det tog en stund innan mina 
”väluppfostrade” hundar rörde den. Det dröjde tills jag kom på att jag 
måste säga varsågod.

Mycket ivriga lekte så ivrigt att jag fick dåligt samvete att jag inte 
köpt dem fler leksaker. 

Ibland är hundar kräsna – hur 

hanterar företaget hundar 

med speciella önskemål?

Nej, det kan de inte.  Nej De har 100% nöjdhetsgaranti och jag har ställt frågan om vad det 
innebär på deras chat, men ännu inte fått något svar.

Om kartongen är obruten kan boxen levereras, således är det bara 
att smaska i sig de äckliga godisarna om de inte föll Fido eller Kaiser 
i smaken. 

Hur ser företagets miljöfokus 

ut?

Saknas Saknas Allt godis är utan konstgjorda tillsatser men en av påsarna innehåll-
er deoxidationsmedel, som inte ska ätas. Det framgår inte vilken 
substans det rör sig om. Ursprungsland anges inte utan bara att det 
är importerat (till Danmark)

I boxen fanns gott om papper och reklamblad – här har man konsu-
merat träd således. Godispåsarna var i plast och även om jag återvin-
ner dem så tänker jag att papper varit ett mer miljövänligt alternativ. 
Dock så förstår jag att inte alla skulle uppskatta doften av hundgodis 
som skulle strömma ur en papperspåse. 

Kommer du fortsätta eller 

testa annan leverantör?

Absolut. Det var poppis överraskning. Troligen inte. Kul med överraskningar 
men mina hundar är väldigt specifika i 
vilka leksaker de gilla.

Nej använder belöningsgodis och Hundgotts produkter. Ja, mina älsklingar tyckte det var så roligt att det vill jag gärna unna 
dem. 

Summering & prisvärdhet?

Valde Engångsboxen - En spännande och uppskattad 
present till hundarna.  

Innehållet var produkter som jag inte tidigare sett, 
vilket var kul att testa på. Prisvärt och lådan kom 
bekvämt hem i brevlådan – snyggt och lyxigt packad 
med prassligt silkepapper. 

Leveransen var perfekt. Det blir troligen billigare att köpa mer 
hållbara leksaker och riktigt naturgodis typ Hundgott. 
Om man har barn kan boxen säker vara kul. Att boxarna har tema och 
det finns med roliga bilder är bonus för barnen. Månadens tema var 
perfekt för schnauzermarodörer.

Det var nog hugget som stucket, bollen var kul och kommer överleva 
och därmed vara värd pengarna. Den lilla benformade kudden var 
bland det löjligaste jag sett men godiset gott enligt hundarna. Det var 
skönt att boxen kom raka vägen hem i lådan. Det satte faktiskt lite 
guldkant på den grå vardagen.  
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  Notiser

Agria Vårdguide – 
djurens sjukvårds-
upplysning 

Nu har Agria startat en sjukvårdsupp-
lysning för husdjur. Behöver du snabba 
hälsoråd när hunden blir dålig så tar 
personalen på Agrias Vårdguide hand 
om dig och svarar på frågor och hjälper 
dig boka in Personalen på Agria Vårdgui-
de kan hjälpa dig att boka in både digitala 
och fysiska veterinärbesök helt utifrån 
just ditt djurs förutsättningar. Har du en 
djurförsäkring hos Agria är den digitala 
veterinärvårdsrådgivningen kostnadsfri. 
Nästan som för oss människor. D

Digital valpskola med 
hundcoachen  Fredrik 
Steen och Agria! 

Hundcoachen Fredrik Steen har till-
sammans med Agria gjort en digital 
valpskola i tolv avsnitt, bestående av 
små inspirerande kortfilmer kombine-
rade med lite mer att läsa kring de olika 
ämnena. Alltid bra med lite uppfräscha-
de kunskaper och input 
De tar upp ämnen som bl a: 

 D Den första tiden 

 D Rumsrenhet 

 D Gå i koppel 

 D Valpar som bits 

 D Ensamhetsträna valpen. 

…och ytterligare sju andra intressanta 
ämnen. D

Läs mer på Agria.se 

Rasklubben, som är en ideell förening, 
har till mål att inom ramen för sven-
ska 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 spe-
cifika egenskaper och verka för ut-
veckling av dressyr och praktiskt 
bruk av denna ras.

 D Att informera och sprida kunskap 
om rasens beteende, dess fostran, 
utbildning 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 hund-
ägaren 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)

Just nu planeras 
MyDOG 2022 för fullt! 

Den 6-9 januari 2022 förvandlas hela 
Svenska Mässan i Göteborg till Nordens 
största hundevenemang – MyDog. Under 
dessa dagar hålls två hundutställningar, 
en nordisk och en internationell, och de 
flesta av alla världens hundraser finns 
representerade i prestigefulla tävlingar. 
Självklart även våra älskade Schnauzrar. 
Glöm inte anmäla din hund! 

Utöver hundutställningarna finns ett 
fullspäckat program med t ex: 

 D Polishundsuppvisningar 

 D Tävling i Rallylydnad  

 D tävling i Weightpull 

 D Hundteater 

 D Föreläsningar från Nordens främsta 
specialister  

 D Försäljning av hundprodukter 

 D Mm 

 Hoppas vi ses vi där? 

https://www.agria.se/hund/artiklar/valp/valpskola-fredrik-steen/
https://schnauzerringen.se/medlemskap/
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Avels
kommittén

A B C D E

2016 16 13 18 1 0

2017 12 26 17 4 0

2018 4 15 21 7 0

2019 15 13 16 7 1

2020 27 26 26 6 0

20210101 - 20210930

6 19 6 1 0

MH BPH

2016 11 5

2017 21 26

2018 11 12

2019 9 38

2020 9 24

20210101  - 20210930

4 36

Antal Storlek Tikar Hanar

2016 24 5,6 24 20

2017 18 6,4 18 15

2018 24 5,4 24 23

2019 25 6,6 25 23

2020 25 6,3 24 22

20210101 - 20210930

21 7,6 21 19

kullar individer i avel

Statistik från 
Avelskommittén

hd-röntgade testade

Hane Tik Totalt* Hane Tik Totalt Inavelsgrad

2016 29 31(1) 60(1) 41 61(1) 102(1) 1,6%

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

2018 41(4) 32(4) 71(8) 33(1) 42 75(1) 1,3%

2019 34(2) 31(2) 65(4) 45 50 90 0,7%

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

20210101 - 20210930

59 64(2) 123(2) 21 28(1) 49(1) 0,7%

registrerade p&s registrerade  svarta

Siffra inom parentes anger antal importerade av dessa.
*Alla jämförande tal är antal per helår.
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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/

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 december. 

Planerat innehåll:  

 D Vintersporta med hund
 D Aktuell vetenskap 
 D Test av hundtandkräm
 D Ny fototävling

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