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Ordförande har ordet
Nu är utställnings- och tävlingssäsongen i full gång. Själv har jag varit i Vejen Danmark för en
tredagarsutställning med Vicke och Mazze. Det blev inga topplaceringar, men kunde glädjas med
vännerna från Ankiris, Pinnsveins och Cubits, som fick finfina resultat. Det är lätt att glädjas med
schnauzervännerna som ställer upp med utställningsputs, fotografering, annan support och trevligt sällskap. Utställningen är välorganiserad och jag gillar digitaliseringen, som DKK har infört.
Katalog är öppen på morgonen. Kritik och resultat får man omedelbart så snart bedömningen är
genomförd för rasen. Jag hoppas att SKK kan genomföra samma system snart.

Tula jobbar med sök

Ess i full fart med sök

Jag hyser stor beundran för alla tävlande schnauzrar och deras förare, som visar så fina resultat
på klubbarna runt om i landet. Det är ingen tvekan om att schnauzern är den verkliga allround
hunden, som kan prestera allt med en hängiven förare. Jag hoppas att komma dit. Efter att ha provat på nosarbete och rallylydnad förstår jag vilket arbete, som man måste lägga ner, men också
vilken kapacitet vår ras har. Vi har misslyckats på två doftprov, men jag fick ny energi när Vicke
klarade fyra olika sök efter ett långt uppehåll. Han kan, men resten hänger på husse.
Jag har fått ett stort underlag med arbetande hund från Helena Nordlöf. Det skulle vara roligt om vi
kunde presentera det materialet och annat i bokform. Lite kommer nu i bladet, men vi återkommer
med mer om arbetande schnauzrar.
Lycka till i sommar med utställningar och tävlingar och framför allt - ha roligt.
Jan Hockart

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 ansträngningar. Vi tar tacksamt emot material i form av text och bilder.

Om kaniner och annat
Jag och husse har ett problem! Det handlar om
kaniner. Vi har varit på något som husse kallar
turné. Det betyder att man irrar runt hela tiden på
en massa olika ställen Då sover man i husbilen.
Den kallas för Vickemobilen för det finns en stor
bild av mig på baksidan. Den här gången var vi på
Gotland, i Skåne och Danmark.

På spaning efter kaniner

Ibland stannar man och kollar på olika ställen och
det är då det händer. Kaniner!!!!!!! Dom finns ju
överallt. Dom bor i hål i marken och dom flesta
är små och ulliga. Dom är jättemånga, särskilt på
Gotland där vi var först. Ibland är kaninerna jättestora och har långa ben. Då kallas dom för harar.
Min kompis Baggis, som jag brukar leka arga leken
med, kallar dom för rabbissar. Han bor på Gotland,
men var bortrest när vi var där. Då tänkte jag att nu
måste vi istället jaga rabbissarna. Det tyckte inte
husse! Konstigt för det är ju sådant som vi schnauzrar jobbar med.
Ibland kommer vi till ställen där det är ringspring.
Det är jag bra på. Man ska springa, stå snyggt och
pussa på den som tittar på tänderna. Då tycker
dom att man är snygg och trevlig. Mazze håller på
att lära sig ringspring. Hon är ganska bra på att stå
snyggt och pussas, men springa snyggt vill hon
inte. Hon skuttar mesta runt som en galning eller
letar efter mat på marken. Hon är alltid hungrig.
I Danmark var det trevlig. Där träffade vi en massa
kompisar och Mazze fick träffa sin mamma och
gammelmatte och husse. Dom tyckte att Mazze
hade blivit en stor och snygg schnauzertjej.

Husse och jag på ringspring (foto Iris Törngren)

I Skåne badade vi. Jag trodde Mazze inte skulle
våga bad, men det gjorde hon och simma kunde
hon också. Husse skrattade när hon busade ner
mitt huvud under vattnet.

Hälsningar från Vicke Viking (Mazze hälsar också)

Om att vara ringsekreterare
Ringsekreterare- En bläckfisk med grym simultankapacitet och teleskophörsel
Från början hade jag ingen större koll på vad ringsekretere gör. Jag visste att de skriver
i ett tält och att de ropar in hundar i ringen. Så när min lokala klubb annonserade att
de skulle ha ringsekreterarkurs anmälde jag mig, glad i hågen och med en stor portion
naivitet, hur svårt kunde det vara liksom; ganska svårt skulle det visa sig.
Som sekreterare kan man jobba som skrivande och inkallande. Under utbildningen
tränas man till båda varianter och får rätten att jobba efter avklarad utbildning. För att
bli godkänd behöver man först klara av ett teoretiskt kunskapstest och ett praktiskt prov
med en resultatlista där man måste skriva allt utan några fel. Efter proven ska man ut
och göra elev- och aspiranttjänstgöringar. Som elev sitter man bredvid och gör samma
sak som den handledande ringsekreteraren. Handledaren måste vara godkänd för att
ha elev. Man gör två elevtjänstgöringar och tre aspiranttjänstgöringar. Aspiranttjänstgöringarna måste godkännas av den handledande ringsekreteraren och av dessa
måste minst en vara på en så kallas bruksmeritras. För att en aspiranttjänstgöring ska
få räknas måste det vara minst 40 hundar. Kravet är att man ska klara jobbet på egen
hand under aspiranttjänstgöringarna.
Eftersom jag är ganska ny i utställningsvärlden var alla regler och rutiner nya för mig
och flera gånger var jag på väg att ge upp och det var tufft, men också väldigt spännande och roligt att få lära sig mer. Mot alla odds klarade jag de teoretiska proven och
kastade mig dödsföraktande in i tjänstgöringarna. Länge tyckte jag att det var absolut
svårast att hålla koll på alla regler för de olika certifikaten, ställa upp hundarna i rätt
ordning i konkurrens och final. Som inkallande upplever jag att det svåraste är att göra
och komma ihåg allt under hård tidspress.
Det underbara med att vara inkallande är kontakten med de utställande. Att få hjälpa
den nye utställaren som kanske är så nervös att hen skakar så att denne får en positiv
och lycklig första känsla för livet i ringen, eller att hjälpa handlern med många hundar
med ett nummerlappsbyte, det är toppen!
Den tjänstgöring som skulle visa sig vara svårast, iallafall för mig, är att vara skrivande.
Såsom medlem av den digitala generationen skriver jag aldrig för hand, och därmed är
det extremt svårt att skriva snabbt för hand. Skrivande sekreterare måste skriva ner exakt vad domaren säger och aldrig ifrågasätta eller kommentera, samt hålla ett hiskeligt
tempo. Den hastighet domaren talar i är den hastighet sekreteraren ska skriva i. Detta
är oftast inte möjligt och därför skriver sekreteraren halva ord och fyller i resten när
domaren är färdig. Således måste skrivande hålla en sida kritik i huvudet och samtidigt
kryssa i rutor för bedömningar och samtidigt bolla med utställare som vill ha sina kritiker. Detta sker ibland i snö med händer som värker av kyla och pennor som strejkar av
kyla eller i överhettade tält med händer som svullnat av hettan och av att ha skrivit konstant sedan nio på morgonen. Skrivande ska samtidigt kunna bläddra fram och tillbaka
i pärmen för att kryssa i nya bedömningar och ha sinnesnärvaro att riva ut de kritiker
som är färdiga. Ett jobb för en bläckfisk med hjärna på högvarv och med teleskophörsel, som dessutom kan filtrera bort prat från människor som pratar precis utanför tältet.
Om en hund inte dyker upp i rätt ordning och skrivande råkar skriva på fel kritik - då är
det kokta fläsket stekt och helvetets portar öppnar sig.

Samtidigt med allt detta ska ringsekreterarna stötta de utställande och skapa en härlig gemenskap och upplevelse för alla i och kring ringen, så klart ihop med de utställande, som
ofta åkt långväga och satsat mycket tid och pengar för att få ett par härliga och minuter i
vänstervarvet.
Om du som utställare vill släta ut sekreterarnas rynkade pannor och skapa harmoniska
leenden kan du: bära nummerlappen så att man kan läsa den rakt framifrån, stå kvar i placeringsordning i konkurrensen, i bästa hane och tikfinal medan sekreterarna antecknar era
nummer och skriver in resultat, stå beredd och ha ögonkontakt med inkallande innan du
ska in, inte prata direkt utanför domartältet när domaren dikterar kritik, ha koll när det kan
passa att hämta ut kritik från tältet. Tillsammans skapar vi ett härligt utställningsklimat och
ger våra hundar de bästa möjligheterna att visa sig från sin bästa sida.
Ovanstående text är mina personliga reflektioner och de kanske inte delas av alla blivande
eller varande sekreterare!
Bästa hälsningar från
Sara (Baggis matte) som ångestar över den sista svåra skrivande aspiranten

De trevliga och duktiga ringsekreterarna Annelie Strand (blå tröja) och Marie Callert i
schnauzerringen i Borås. Det var ordning och reda och lättläst kritik.

RONDEN 2019
VÄLKOMMNA TILL
RONDEN 2019
INOFFICIELLA HUNDUTSTÄLLNING
Denna utställning är endast för Schnauzer (mellan schnauzer)
När: 31 augusti
Plats: Vilsta Sporthotell, Eskilstuna
Domare: Öystein Eikeseth
Klasser:
Valp 4-6mån 200 kr
Valp 6-9mån 200 kr
Junior 9-18mån 250 kr
Unghund 15-24mån 250 kr
Öppenklass 15mån och uppåt 250 kr
Championklass 2-8år 250 kr
Veteran 8-10år 200 kr
Senior 10år och uppåt 200 kr
Anmälningsinformation hittar ni på schnauzerringen.se eller i vårat evenemang på fb Schnauzerringens
Inofficiella hundutställning Ronden 2019
Barn med hund, juniorhandling och parklass kommer även att anordnas anmälan till det sker på plats.
Sista anmälningsdag 5augusti, pengarna betalas in på schnauzerringens pg15 12 18-5
Vid frågor och funderingar mejla ida@schnauzerringen.se eller ring
Sofia Florén 070 718 8859
Dvärgschanuzer klubben kommer att anordna tävlingar i rally, lydnad och agility under denna helg 31/81/9. Mera info om det hittar ni på dvärschanuzerklubben.
VARMT VÄLKOMNA

JUBILEUMSMIDDAG 31/8
Vi bjuder in alla medlemmar med familjer till jubileumsmiddag i restaurangen på Vilsta sportanläggning i samband med Ronden den 31/8. Det kommer i samband med middagen att bjudas på
tillbakablickar från Schnauzerringens 25 år som rasklubb.
Klubben subventionerar middagen och ni får en trerätters middag för 200:-. Det kommer att finnas
tre alternativ på menyn, som måsta väljas i samband med anmälan:
Alt 1 Vegetariska Biffar med svampsås och Potatisgratäng
Alt 2 Kalvfilé med Murkelsås serveras med Potatisgratäng
Alt 3 Gös Grenoble med Kokt Potatis & Hummersås
Dessert till samtliga alternativ är Vaniljpannacotta med Hallonspegel
Sista anmälningsdag är den 5 augusti. Ni anmäler Er genom att betala in 200:-/person till vårt
plusgiro 15 12 18-5. Ni anger namn och menyalternativ på inbetalningen. Dryck betalas på plats.

Schnauzerläger 20-22/9
I år upprepar vi succén med schnauzerläger. Denna gång på Vilsta sportanläggning fredag till
söndag den 20 - 22/9. Det finns möjligheter till övernattning på sporthotellet, i stuga eller på campingen.
Preliminärt program:
Fredag kl 18:00 Samling och schnauzerpromenad.
Lördag kl 09:00 - 16:00 och söndag 9:00 - 12:00
Viltspår, mer nosarbete, rallylydnad, lydnadstips, budföring, sök, trimtips, ringträning mm. Alla
kommer att kunna deltaga med eller utan förkunskaper.
		
Vi äter gemensam middag lördag kväll på restaurangen, lunch på lördag och söndag kan också ätas
på restaurangen, allt till självkostnadspris.
Inkvartering och måltider betalar ni själva. Aktiviteterna är kostnadsfria.
Sista anmälningsdag är den 26 augusti. Ni anmäler Er till anki@schnauzerringen.se.
Frågor kan ställas till Anki på telefon 070-9624482 Janne 070-5620794.

Pristävling logotype
Vår logotype fungerar inte för tryck i större format och har med tiden försämrats. Ett alternativ är
att göra om den med bibehållande av den nuvarande layouten, men i förbättrad form och vektoriserad. Ett annat alternativ är att göra en helt ny layout. Kraven är att den skall visa båda färgerna,
vara vektoriserad och det ska tydligt framgå att det är schnauzrar.
Vi ger Er möjlighet att komma in med förslag. Förslagen skickas till redaktor@schnauzerringen.
senast den 21 oktober. Har du ingen möjlighet att göra en vektoriserad bild går det bra ändå. Vi
kommer att ordna detta. Förslagen kommer att presenteras tillsammans med årsmöteshandlingarna och beslut om logotype kommer fattas på årsmötet.
Vinnande förslag kommer att erhålla som pris ett presentkort från vår sponsor Citypet.

Schnauzeringen 25 år
Schnauzerringens bildande och bakgrund
Svenska Schnauzer- och pinscherklubben (SSPK) fanns från 1930 - talet som ett utskott inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är en av de äldsta rasklubbarna inom SKK. Utskottet ombildades 1947
till Svenska Schnauzerklubben. Rasklubbar bildades nästan samtidigt i Norge och
Finland, något senare i Danmark. Det första verksamhetsåret växte medlemsantalet från 25 st vid bildandet till 40 st. Man genomförde en specialutställning med 10
hundar.
Klubben fortlevde fram till 1967 i som specialklubb för bara schnauzer. I Tyskland
hade man från början valt en annan klubbmodell där man samlade alla schnauzeroch pinschervarianter utom Dobermann i en specialklubb. Man valde då i Sverige
att följa exemplet från Tyskland och flyttade över de andra schnauzer- och pinschervarianterna från Specialklubben för Sällskaps- och Dvärghundar till en ny klubb
med namnet Svenska Schnauzer- och Pinscherklubben (SSPK).
Medlemsantalet ökade succesivt och översteg 1000 medlemmar när Dvärgschnauzerringen blev en egen rasklubb 1985.
Intresset för att bilda egna rasklubbar
växte bland de andra medlemmarna i
SSPK. Detta visades bland annat i ett
upprop av Ingela Melinder 1992.
Vid årsmötet 1993 fick styrelsen i SSPK
i uppdrag att utarbeta ”parlamentarisk
lösning av representantskap med rasvisa underklubbar som utgångspunkt”.
Detta som svar på en motion om lokalombud/lokalområden.
Det bildades under året förutom den
tidigare bildade Dvärgschnauzerringen
också en Pinscherring och en Affenpinscherklubb, vilket föranledde ytterligare
ett upprop undertecknat Ingela Melinder.
Det dröjde till den 7 maj 1994 innan
Schnauzerringen till slut kunde bildas,
då med namnet Mellanschnauzerringen.
En interimsstyrelse bildades.

1994 - 2019
Mellanschnauzerringens interimsstyrelse bestod av:
Björn Perming 			
Boel Niklasson 			
Ingela Melinder 			
Anna Olofsson 			
Jeanette Almén-Breisch
Agneta Rådberg-Cederstrand
Per Cederstrand
Agneta Perming
Berit Jansson

(ordförande)
(vice ordförande)
(sekreterare)
(kassör)

En stadgekommitté tog fram ett förslag till ny organisation och stadgar vilka presenterades vid medlemsmöten Göteborg, Umeå och Stockholm. Vid SSPKs extra årsmöte den 12 november 1994 antogs
förslaget. Den nya organisationen innebar att medlemmarna betalade en årsavgift till SSPK om 190:-,
av vilka 40:- gick till respektive rasklubb. Det gick att vara medlem i flera rasklubbar genom att betala
en extra årsavgift om 40:- per klubb. SSPKs årsmöte ersattes av representantskapsmöten, där representanterna utsågs av respektive rasklubb.
I samband med SSPKs extra årsmöte avhölls också Mellanschnauzerringens första officiella årsmöte
och den första ordinarie styrelsen konstituerades och övriga funktionärer utsågs:
Björn Perming 			
(ordförande)
Berit Jansson 			
(vice ordförande)
Anna Pettersson 			
(kassör)
Birgitta Andersson 			(sekreterare)
Ingela Melinder 			
(sekreterare)
Anne-Lie Broman 			
(ledamot)
Maria Landergård 			
(ledamot)
Susanne Linell 			
(suppleant)
Gunilla Garpås 			
(revisor)
Anders Palmér 			
(revisor)
Eva Fröberg 				(revisorsrepresentant)
Agneta Perming 			
(valberedning)
Boel Niklasson 			
(valberedning)
Agneta Rådberg-Cederstrand
(valberedning)
Från 2004 är rasens namn Schnnauzer, en markering att schnauzern är en egen
ras, originalet och inte en storleksvariant. Följaktligen ändrades också rasklubbens
namn till Schnauzerringen.

Tack för hjälp med bakgrundsmaterial Renée Pierrou och Boel Niklasson.

Arbetande schnauzrar
Utdrag ur text för Schnauzerboken III av Helene Nordlöf (Boken är ej
publicerad). Hela texten kan läsas på FB-gruppen ”Arbetande schnauzrar”. Där kan ni också läsa om framstående arbetande schnauzers 1996 - 2006..

Wellfith´s Feodora – rasens 2:a certifierade
Räddningshund, rasens 3:dje Agilitychampion i
Sverige.

Det finns mer att läsa om alla tävlings- och
träningsformer på Svenska Brukshundklubbens hemsida: https://www.brukshundklubben.se/.
Om nosework kan ni läsa på SNWK:s hemsida: http://www.snwk.se/.
Utbildning i nosework sker också på de lokala brukshundklubbarna.

Att schnauzern är en förträfflig sällskapshund vet vi alla
som har en schnauzer.
Lämplig storlek, oöm, pigg och alert samt envis.
Allt detta är bra egenskaper även för en arbetande hund
t.o.m. envisheten.
Rätt tränad så att den känner sig motiverad för sin uppgift
så ger den inte tappt i första taget.
Fler och fler har också börjat tävla med sina hundar framförallt på lydnaden.
Vi som tävlar med våra hundar i bruks och lydnad tycker nog att det är en extra kick att vinna över de gängse
brukshundsraserna som är avlade för att vara sina förare
till lags.
Agility
Hundsport med fart och fläkt där hundarna skall hoppa
över hinder, springa genom tunnlar m.m. så snabbt som
möjligt och med så lite fel som möjligt.
Bruks
Vad är bruks?
Tävlingsgrenarna är spår, sök, rapport och skydd och vanligaste tävlingsgrenen för schnauzern är nog spår.
Man tävlar i fyra klasser; appellklass, lägre klass, högre
klass och elitklass.
Huvudmomenten:
Spår: När hunden spårar så går den med nosen i marken
och följer spårläggarens markvittring.
Den skall också markera träapporter som man måste visa
upp för domarna efter fullgjort spår.
Längden på spåret och tiden spåret ligger innan hunden
får gå spåret blir längre ju högre upp i klasserna man kommer. Hunden har en sele på sig varvid en lina är kopplad.
Det finns också en maxtid för spåret.
Sök: När hunden söker så går den med hög nos (uppe i
luften) och letar doften av de okända människorna som
ligger gömda i skogen.
Hunden markerar funnen människa (figurant) antingen
med skall varvid föraren springer ut till hund och ”figg”
eller så tar hunden en rulle som hänger på halsbandet och
springer tillbaka till sin förare.

1994 - 2019

Schnauzergläntans Tula – tränar platsliggning med
störning

Pina i balansövning

Tula och Helene klara för sök
Bilder från Helene Nordlöf och Carin Nylander Nygren

Föraren tar ur rullen ur hundens mun och sedan
visar hunden föraren var ”figgen” ligger gömd.
Rapport: Hunden springer mellan två personer i
skogen.
Rapporten är en kvarlega från kriget då hundar
sprang med meddelande mellan olika förband.
Skott förekommer när hunden är ute och springer
sina sträckor.
Rapporthundarna springer långa sträckor i skogen
på egen hand och måste följaktligen vara en mentalt stabil hund.
Längden på sträckorna blir längre ju högre upp i
klasserna man kommer och naturligtvis så går även
detta på tid.
Specialmomenten:
Budföring: hunden springer mellan föraren och
en okänd person (fram och tillbaka).
Uppletande: hunden skall hitta fyra okända föremål som luktar människa.
Detta görs på 5 minuter och inom ett område av 50
x 50 meter.
Lydnad:
Lydnad är de moment som utförs på appellplanen
som t.ex. fritt följ (fot utan koppel), inkallning
m.m.
Lydnaden blir svårare ju högre upp i klasserna man
kommer och består av flera olika moment.
Tjänstehund
Bevakningshundar och Räddningshundar är hundar som tillsammans med sina ägare är kontrakterade i civilförsvaret för att hjälpa till att hitta t.ex.
människor som gått vilse, hitta människor i ruiner
vid katastrofer o.s.v.
Viltspår
Något som verkar vara på uppgång bland våra schnauzrar är viltspår (eftersök på skadat vilt).
Specialsök
Detta är en kommande tävlingsform som SBK
håller på att utforma.
Nosework
En tävlingsform som har en egen specialklubb i
Svenska Noseworkklubben (SNWK). Man tävlar
i NW om att finna dofterna eukalyptus, lagerblad
och lavendel i olika miljöer

Mer om arbetande schnauzrar

Teckning av Aud Rye ur boken ”Den Svenska mellanschnauzern - 1987” sammanställd av Sune Hällblad, Margareta
Ljunggren, Carina Lundberg, Boel Niklasson, Agneta Perming och Åsa Örvind. Boken finns kvar i begränsad upplaga kontakt Boel Niklasson.

Om jobbande schnauzers i USA
I USA är tillhör schnauzern gruppen ”Working dogs” istället för ”Utility dogs” som i Europa. Det finns
hundar som tränas till dövhundar, terapihundar, spårhundar, räddningshundar, sprängämnesupptäckare
och även som cancerhundar för att spåra cancerceller.

Schnauzern som vakthund
Schnauzern har visat sig vara en pålitlig vakthund genom hela rasens historia. Deras lojalitet mot familjen, intelligens och oräddhet gör dem till utmärkta vakthundar. Schnauzern välkomnar familjens vänner,
men håller främmande på avstånd med respektingivande skall.
I Tyskland började man använda schnauzern som polishund i början av 1900-talet. Under världskrigen
användes de för att bära rapporter, bevakning och som röda kors hundar.
Cancerspårare och sprängämnesupptäckare
Ch. & OTCH Tailgates George VonPickel, UDX - är inte bara en vacker utställningshund - George han
har gjort allt. Han fick sitt championat i utställningsringen, men visade att han inte bara hade ett vackert
huvud utan också ett enastående intellekt. Han har utmärkt sig i lydnad, polisarbete och som cancerhund. i lydnad har han över 400 utmärkelser.
År 1994 blev han rankad som etta i lydnad bland schnauzers. Innan pensioneringen blev han certifierad
bombhund och tjänstgjorde i två år inom Tallahassee polisen.
Han arbetade också inom ett försöksprogram där han blev tränad att upptäcka cancerceller, inte bara
på huden utan även i lungorna. George har också medverkat i flera TV-program.
Terapihund
Schnauzern används på många områden för att hjälpa människor t ex som terapihund på vårdhem mm.
Sök och räddning
Ch. Barnaba von Krumchen - Bingo, framgångsrik i utställningsringen samt i sök- och räddningsjobbet, är ett annat enastående exempel på schnauzerns kapacitet som brukshund. Bingo var den första
schnauzern, som blev certifierad sök- och räddningshund. Han belönades för detta 1986 av Standard
Schnauzer Club of America.
Det finns bara 200 certifierade team i USA och träningen är lång och omfattande. Tidigare användes
bara större raser för sök och räddning, men Bingo ändrade på detta. Han visade på fördelarna med att
använda en medelstor hund i arbetet. Bingo och hans förare och ägare deltog i ett team som skickades
till Puerto Rico för att hjälpa till efter ett jordskred. De har också ofta använts för att söka efter försvunna
männsikor i Virginia och Maryland. 1986 fann Bingo en alzheimers patient vid liv efter att denne varit
försvunnen i 16 timmar.
Bingo är tränad på luftburna dofter i motsats till markbundna dofter. Hans träning har inriktats på tre
väsentliga egenskaper, uthållighet, oberoende och rörlighet. Uthållighet är en viktig egenskap eftersom
arbetet ofta sker under dåligt väder och svåra förhållande. Att kunna arbeta självständigt skild från föraren är nödvändigt liksom rörlighet för att kunna ta sig fram i svår terräng och demolerade byggnader.
Schnauzerns storlek är en fördel framför större hundar eftersom han kan komma in i mindre utrymmen
och lyftas upp till nästa våning i en förstörd byggnad.
Bingo kunde inte hjälpa till vid jordbävningen i Mexico, men saknades av de andra teamen som hade
behövt ”den lille killen” för att ta sig in i de trånga utrymmena

Den nya generationen

Jennie Hjort med Laila (Chevrolet´s dAmerica
The Beautiful) som fripassagerare.
Foto: Joel Ström

Iris Törngren med Loona (Orchidea Alarm
Beskyd) på patrullhund läger.
Foto: Felicia

Vi vill gärna ha mer text och bilder från aktiviteter ute i landet
skickas till redaktor@schnauzerringen.se
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Argenta´s Uno
Unik
Foto:
Emilia Östlund
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