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Ordförande har ordet
I den här spalten skrev jag i maj att läget hade börjat ljusna lite. Det gäller väl fortfarande, men det
ser inte ut att bli någon snabb tillbakagång till det som var normalt innan covid 19. SKK har ställt
in alla utställningar t.o.m. den 30 september och det är svårt att tro att det ska gå att arrangera
inomshusutställningar. Inte heller det nationella tävlingsprogrammet ser ut att kunna genomföras
under 2020.
Detta ställer krav på våra organisationer att finna andra vägar och aktiviteter, liksom anpassning
av regelsystem som t ex ”Årets hund”. Vi hade planer på att genomföra medlemsträffar som grillkvällar i samband med specialklubbsutställningar, men dom får vi återkomma med nästa år. Vi
gjorde ett första försök till en digital medlemsträff via ZOOM. Det var 16 deltagare anmälda och
vi pratade hundaktiviteter. Vi har funderingar på att fortsätta med fler digitala träffar framåt hösten
kring andra ämnen. Ni är välkomna med idéer.
HD-frågan är fortfarande aktuell och vi fortsätter subventioner HD-röntgen (se sammanställning i
bladet). Vi arbetar också på att försöka få till stånd ”second opinion” avläsning av röntgen bilder
via våra kollegor på kontinenten. Det har dock hänt något i avläsningen hos SKK i år. Resultatet
hittills i år är något förvånande, inte resultatet i sig, men att det är en minskning i antalet C-E höftleder från avläsningar från förra året till hittils i år med 25%. Nu har bara halva året gått så vi kan
inte dra för stora växlar på detta. Vi har de senaste åren tappat så mycket fint avelsmaterial på
grund av negativa HD-avläsningar så det finns all anledning att fortsätta jobba med frågan.
Jag har under våren arbetat med att tränga in i det intressanta ämnet mentalbeskrivningar och vill
gärna slå ett slag för att fler genomför MH och BPH. Vi subventionerar i år även dessa. SSPK:s
styrelse har utsett mig till sammankallande i SSPK:s mentalgrupp och jag kommer att jobba vidare
med detta under hösten. Nytt i bladet är ”Saxat från Notisbladet” som var föregångaren till Schnauzerbladet. Detta kan jag bjuda på tack vare Helene Nordlöf som har försett mig med en stapel
av denna guldgruva till tidning.
Fortsätt vara rädda om er så ses vi kanske snart igen
070-562 07 94; jan.hockart@outlook.com - övriga telefonnummer och e-postadresser hittar ni på hemsidan.

Sökes - Redaktör för Schnauzerbladet

Vi söker någon som kan ta över som redaktör för Schnauzerbladet. Det är bra om du har erfarenhet av Adobe
Indesign eller annat publiceringsverktyg. Du är inte ensam om att att producera tidningen. Vi är flera som bidrar med material i form av text och bilder. Tidningen är ett lagarbete där du tar hand om utformningen.Vi ska
i fortsättningen liksom tidigare arbeta med temanummer där vi speglar aktuella schnauzerfrågor. I väntan på ny
redaktör kommer vi att producera minst fyra nummer per år med gemensamma ansträngningar. Vi tar tacksamt
emot material i form av text och bilder. Artiklar utan signatur är skrivna av redaktören.
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Mazze kör rally
Nu har husse fått för sig att jag ska bli en rallybrud. Jag
vet inte riktigt vad det är, men tror att det handlar om
att springa runt på en bana med en massa trafikskyltar.
Husse säger att det är en trevlig sport. Det kan jag tro
för när man tränar får man godisar hela tiden och det är
det bästa jag vet - alltså efter köttbullar.
Vi känner en schnauzerkille som heter Uno som är
mycket stilig, smart och busig. Han är bra på rally för det
har husse berättat. Jag kan nog också bli bra på rally
om bara husse kan lära sig alla trafikskyltar. Ibland har
husse lite svårt för sig och virrar till det.
Husse är bra i alla fall för han är världens snällaste.
Vicke och jag är hans bästa älsklingar i världen säger
han jämt.
Nu har husse hållt på flera veckor och jobbat på tomten.
Det har blivit en jättefin lekplats till oss. Där kan man
gömma sig i buskarna, hoppa upp på stenar, gräva och
schnauzerspringa backe upp och backe ner i en farlig
fart. När husse släpper ut oss brukar Vicke jaga mig och
nafsa mig i benen, men då fintar och tacklar jag honom
för jag är stark och snabb.
När vi är trötta på att härja runt tar vi en paus. Det är jättefin utsikt från vår lekplats. Vi kan se alla som kommer
på gatan och då talar vi om det för husse. Ibland kommer grannarna och pratar med oss och det är kul för vi
har jättesnälla grannar som vi brukar hälsa på.
Vi har en bordercollietjej som granne, men hon är
knäpp. Hon vill inte leka, bara springa och hämta saker till sin matte. Vi har en annan granne som har en
dvärgschnauzerkille som heter Nisse. Honom gillar jag
jättemycket, men han är lite gammal och inte så bra på
att leka. Det är tur jag har Vicke att busa med.
Nu ska husse och jag träna skyltar för husse har anmält
oss till tävlingar så det är bäst vi jobbar på. Hoppas vi
kan få träffa alla schnauzerkompisar snart igen.
Hälsningar rallybruden Mazze.
PS Vicke hälsar också.
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Aktuell vetenskap

Enkäter kan hitta gener för hundars beteende
Senast ändrad: 25 mars 2020

Hundars mentala egenskaper och beteenden är viktiga för att både ägare och hundar skall må
bra. För att kunna ta hänsyn till detta i avelsarbetet har vi i Sverige standardiserade tester som
beskriver hundars beteenden, till exempel Mentalbeskrivning Hund (MH). Motsvarande tester
finns inte i alla länder och där de finns är de annorlunda utformade, vilket försvårar internationellt avelssamarbete. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersöker alternativ
för internationella jämförelser av avelsdjur.
I detta arbete har SLU:s forskare i samarbete med Försvarsmakten och universitetet i Edinburgh undersökt möjligheten att jämföra svenska och brittiska hundar med hjälp av enkätfrågor. I studien ingick schäfrar från Försvarsmakten och privatägda brittiska schäfrar. Hundägare
och fodervärdar utfrågades om deras hundars beteende i vardagen. Enkäten som användes
(C-BARQ) har utformats och validerats i tidigare internationella studier. Hundarnas arvsmassa
undersöktes från salivprov.
Studien visade att enkätsvaren gick att koppla till hundarnas genetiska profil. Detta innebär att
det går att använda enkätsvar från hundägare om hur deras hundar beter sig för att hitta gener
som påverkar beteendet. Metoden verkar fungera bra även över landsgränser.
Länk till publikationen
https://doi.org/10.1038/s41437-019-0275-2
Referens
Friedrich, J., Strandberg, E., Arvelius, P. et al. Genetic dissection of complex behaviour traits in
German Shepherd dogs. Heredity 123, 746–758 (2019).
Relaterade sidor:
Husdjur och vilt Genetik och förädling Husdjursvetenskap Institutionen för husdjursgenetik
Kontaktinformation
Erling Strandberg, Professor
Institutionen för husdjursgenetik (HGEN), Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik,
erling.strandberg@slu.se, +4618671952, +4670620 45 16
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Aktuell vetenskap
Tandhälsa hos hund
SENAST ÄNDRAD: 10 JUNI 2020

Projektet som är ett samarbete mellan SLU och AniCura Djursjukhuset Albano innebär
en landsomfattande kartläggning av svenska hundägares, veterinärers och djursjukskötares attityder och rutiner när det gäller tandvård hos hund. Vårt mål är att förbättra
behandlingsframgången vid tandsjukdomen parodontit hos hund.
Parodontit (tandlossning) är en av hundens vanligaste sjukdomar. Sjukdomen innebär
en inflammation i tandens stödjevävnad och leder obehandlad till tandförlust. Parodontit
påverkar även resten av kroppen och hos människor vet vi idag att det finns ett samband mellan parodontit och bl. a. sockersjuka, hjärtkärlsjukdomar och immunologiska
sjukdomar såsom reumatism.
Tandrengöring i narkos utan efterföljande hemvård har minimal effekt på sjukdomens utveckling. Eftersom det är plack som initierar parodontit kan sjukdomen bäst förebyggas
genom daglig tandborstning, och tandborstning kan också bromsa sjukdomen om den
redan uppkommit.
Inom humantandvården är det väl känt att daglig tandborstning och god oralhygien är
en förutsättning för begränsning av sjukdomens utveckling. Denna kunskap har bidragit
till det system vi har i Sverige där tandhygienister och tandläkare regelbundet informerar och kontrollerar hur patienter lyckats med sin hemvård. Studier har dock visat att
informationens utformning har stor betydelse för om patienten ska fullfölja rekommendationerna. Vi vill veta hur vi bäst motiverar hundägare och djurhälsopersonal att utföra
hemtandvård, därför är denna kartläggande studie väsentlig för vårt mål: Att förbättra
tandhälsan hos våra hundar.
Resultaten från enkäten är nu publicerade. Se länkar till vetenskapliga publikationer och
resultat för några av de vanligaste raserna längst ner på sidan. Rasklubbar är välkomna
att höra av sig för resultat från sin ras.
Tack för er medverkan!
Kontakta oss för mer information: tandhalsahoshund@slu.se
Fakta:
Finansiärer:
Svenska Djurskyddsföreningen
Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm
Relaterade sidor: Institutionen för kliniska vetenskaper
Kontaktinformation:
Karolina Enlund, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
Telefon: +4618671345
E-post: karolina.enlund@slu.se
Ann Pettersson, universitetslektor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
ann.pettersson@slu.se, 018-672678
Länkar
Folder_Så borstar du tänderna på din hund
Allmän information om tandsten tandlossning och tandborstning
Vad säger forskningen om olika sätt att förbättra tandhälsan
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Nytt från avelskommittén
Nyhetsbrev från Avelskommittén
Nu har AK beslutat att var tredje månad lägga ut aktuell information ur ett uppfödarperspektiv.
Stående punkter är statistik rörande BPH, MH och HD.
Vi kommer också att lägga ut intressant information ur SKK:s avelkommittés styrelseprotokoll.
Detta gör vi två gånger årligen, höst och vår.

Födda schnauzer

Det har registrerats 64 nya schnauzer under våren (jan-jun) varav tre är importer. 23 svart och
41 peppar & salt.

MH och BPH

Under perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 har två hundar genomfört MH med skott och tio
hundar har genomfört BPH med skott.

HD

58 schnauzrar röntgats mellan
2020-01-01 och 2020-06-30.
21 HD grad A
17 HD grad B
18 HD grad C
2 HD grad D
Jämfört med samma period 2019
7 HD grad A
6 HD grad B
9 HD grad C
5 HD grad D
1 HD grad E

Vi återkommer med en jämförande analys av statistiken i början av 2021
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Nytt från avelskommittén
Utdrag från SKK:s avelskommittés möte 2020-02-07
SLU – gemensamt HD-index för Sverige och Norge.
Erling Strandberg vid SLU (Institutionen för husdjursgenetik) har inkommit med en ansökan
om finansiering av ett projekt för att utveckla ett gemensamt HD-index för Sverige och Norge
för att möjliggöra en gemensam avelsvärdering för HD i de båda länderna. SKK/AK anser att
projektet är motiverat då efterfrågan på ett gemensamt HD-index mellan nordiska länder är
hög. Dessutom är antalet hundar, uppfödare och hundägare som skulle påverkas av ett sådant projekt, stort. SKK/AK beslutade att bevilja projektet utbetalning av maximala 200 000 kr
ur SKKs utvecklingsfond att använda enligt den bifogade projektbeskrivningen.

Information från SKKs avdelning för avel och hälsa

En vanlig fråga från uppfödare är hur man kan beräkna inavelsgraden vid en parning där inte
båda föräldradjuren finns registrerade i SKKs register, varför SKK tagit fram denna guide till
manuell beräkning av inavelsgrad: www.skk.se/berakna-inavel.
Ytterligare arbete med hemsidan som gjorts för att det ska bli enklare att hitta rätt information
och på så sätt underlätta vårt arbete som avelsfunktionärer är:
•
•
•
•
•

Under fliken Uppfödning/Hälsa har lagt till information om avelsprogram på populationsnivå
Under fliken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram har lagt all information om hälsoprogram mot
hjärtsjukdomar på ett och samma ställe
Under fliken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram lagt information om överklagan av resultat
från hälsoundersökningar vid respektive hälsoprogram
Under fliken Uppfödning/Hälsa/Hälsoprogram/Ögonsjukdomar lagt till ytterligare information om PRA
Under fliken Uppfödning/Regler, Riktlinjer och lagar/Lagar och föreskrifter samlat internatio-nella överenskommelser gällande avelsfrågor, se flikarna Europarådets konvention och
FCI och NKU.

Varm bil – en dödsfälla!

Med anledning av dessa justeringar har Avelshäftet tagits bort, som inte längre fyller någon

med ägarens namn och bostadsort. Sök via
Temperaturen
i en bil
stiga
funktion inne
nu när
all kan
information
finns digitalt.
nummerupplysningen eller på internet för att
snabbt även om det inte är så varmt
ute. Hundar kan inte reglera värme på få hundägarens telefonnummer och kontakta
denne.
samma
sätt som människor. I värsta
Avelskommittén
fallMargareta
kan det leda till
att
de
avlider
av
Delborn/Carla Selin
/Karin Åström
VidSabel
en akutsituation
värmen!

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

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

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

TEMPERATUR I BILEN

Klockslag Temp ute

Väderlek

Temp i bilil

08.30
09.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30

sol
sol
sol
sol
sol
sol
sol

+23°
+38°
+47°
+50°
+52°
+52°
+50°

+22°
+22°
+25°
+26°
+27°
+27°
+28°

Källa: SKK 2014

Svenska Kennelklubben – hundägarnas riksorganisation I 08-795 30 00 I www.skk.se/hundivarmbil
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Hemligheten bakom......
Det där röda i skägget, det röda som liksom hånler åt oss på väg till utställningen, som hänger
ner i ögonen på oss när vi blir mornade av våra älsklingar och som är en ständig nagel i ögat
på i alla fall mig. Hur blir vi av med det röda eländet? Varför uppstår det: fodret, svamp, gener?
Teorierna är nästan lika många som personer man frågor och handlarna kommer med flertalet
lösningar.
Som ny i gamet tvättade jag min hunds skägg och ben med grumme såpa och tänkte att det var
bra, men ack den oskuld som varar. Snabbt lärde jag mig att det var tuffare grejor som gällde.
Med ett leende och en hemlighetsfull blinkning förklarade en uppfödare att en illaluktande substans från kylskåpet var vägen till frälsning. Hundkraken forslades in i duschen och skägget
doppades och masserades i substansen. Om ändå resultatet varit i paritet med stanken. Absolut
ingen skillnad på det röda men en kränkt hund med skägg som efter behandlingen både var rött
och luktade illa.
Efter denna lätt traumatiska upplevelse var det dags för tag. Nästa trend innebar mirakelkuren
galltvål. Eftersom den funkar på alla andra fläckar så borde lite rött i ett skägg vara en barnlek,
men icke. Det röda satt kvar som en rödvinsfläck på ett par nya vita jeans. Hunden var bara
dock bara normalkränkt efter tvätten, så ur hans perspektiv var det en förbättring.
Tiden gick, det röda och jag tittade snett på varandra. En sommar kom Den Stora Uppfödaren i
en annan ras på besök. Hon rekommenderade att blanda två schampon av ett stort känt märke.
Båda sorter utlovade underverk. Håren skulle bli strävare, klara i färg och himlens portar skulle
öppna sig. Eftersom uppfödaren var så övertygande bestämde jag mig för att för första gången tvätta hela hunden och uppleva miraklet i varenda strå så att säga. Jag ska inte nämna vad
schampot heter men om min hund varit en golden retriver hade jag varit urnöjd med resultatet.
Nu är ju inte min hund en golden retriver, vi var tre veckor från utställning och min hund såg ut
som ett litet fluffigt mjukt moln. Desperationen var på topp, en schnauzer med mjuk fluffpäls och
rött skägg gör inte succé i ringen.
Nästa råd handlade om ett nytt mirakelschampo att kombinera med kollodialt silver. Försäljaren
sa lite kryptiskt att silvret skulle vara där hunden var. Hennes enträgna råd var att man skulle
spraya ofta, och det var nog ett bra råd ur ett örsäljningsperspektiv. Jag vet inte om det är en
placeboeffekt men skägget ser faktiskt lite bättre ut, men det kan lika gärna vara min syn som
förändrats av allt kollodialt silver. Då är frågan om det är schampot eller silvret som gjort det.
Eftersom det röda ännu finns kvar och vem orkar hålla på och spraya fem gånger om dagen,
spratt jag till av hopp då jag hörde talas om tvålen som faktiskt redan i namnet utlovade WONDER. Bara frakten kostade som ungefär en hel tvål. Den löddrade fint, luktade gott och kanske
är tvålen vägen till drömmen.
Hoppet om ett böljande vitt skägg med grå inslag lever kvar. Allt testande av tvålar och lösningar
har garanterat givit resultat i form av en tommare plånbok. Om någon sitter på lösningen. Blinka
tre gånger med vänster öga vid ringside så utbyter vi hemligheter på ett diskret ställe.
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det röda skägget

”Baggis” Friends for all Baghera, DK JV-18, DK V-18, FI UCH, NORD UCH, NORDIC CH
Text och bild Sara Berg.
Redaktörens anmärkning: Man kan vara stjärna i ringen även med rött och fluffigt skägg.
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FRÅN VORSTEH TILL.......
Vorsteh till schnauzer…. blev en bra lösning!
Har haft vorsteh i 35 år (3 st). En helt underbar hundras. Jag är inte jägare, men alltid mycket
naturaktiv. Min sista vorsteh hade jag gärna bytt till en ny dito. När hon fick somna in var jag 65
+. Insåg att en så stark och krävande hund förmodligen skulle bli mig övermäktig
Ny ras!  Vad välja? Borderterrier, lagotto, spansk vattenhund, mellanpudel. Provade en omplacering av borderterrier. Det varade knappt 14 dagar. Sen kunde inte hennes första matte vara
utan sin hund. Återlämning … trist.

Nya sök. Blocket! Två olika annonser på samma hund. En mycket tråkig och provocerande.
Den annonsen tände jag inte på. Den andra på samma hund var riktigt söt. Båda fanns i Hässleholms närhet. Bra!
Jag träffade Gunilla i november 2013 och den schnauzervalp hon skulle sälja. Hon var medägare till tiken. Bossa som hon kallades, en peppar/salt schnauzer, var inte en så oäven liten
valp. Hon var då 4½ månad. Bra! Jag ville ju inte ha en 8-veckors valp att krypa på golvet och
torka upp efter. Jag träffade Bossa ytterligare en gång. Hon kändes trevlig.
Jag fick köpa henne. Bossa levererades till min bostad. Lite undersökning av den nya platsen
och Gunilla åkte hem. Samtidigt gick jag ut med mitt nyförvärv. När vi kom hem upptäckte hon
att hennes förra matte var borta. Hon började smågnälla, småyla och till slut storyla. Minns inte
allt, men hon sov i min säng på natten, jag oroligt i alla fall.
Jag ”döpte om” Bossa till BåssaNåva. Lite kul får man ju ha med orden + att det nya blir mer
skånskt.
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SCHNAUZER
Första morronen på vår första promenad i hennes nya omgivning – rädd kan man nog säga att
hon blev. Stora lastbilar på Hovdalavägen, något som hon inte upplevt under sina första månader på rena landet.
En av de första skymningspromenaderna dyker en kattuggla upp- Tyckte väl att storleken verkade lagom till nattamat. Men den fick tji.
Nån dag efter introduktionen i omgivningen, dyker Lexie upp med ett skutt intill Båssa. Lexie är
en stilig, leksugen 8-årig Rhodesian Ridgeback. Båssa blir ju vettskrämd. Det är ju liksom lite
skillnad i storlek på dem. Efter ett par sådana träffar är dom bästisar ”forever”. Lexie lämnar
jordelivet mer än 13 år gammal.
Båssa Nåva med bästa kompisen svarta Mollie

När jag bestämde mig för en schnauzer tänkte jag att det ska väl inte vara några problem med
erfarenhet av tre vorstrar. Inte problem eller svårt … men det är ju en helt annan hundras. Så
Båssa blev en ny utmaning i mitt liv. Rejält tjurig och envis. Ihop med en schnauzers utseende  något i stil med vorsteh, är det ju en oslagbar hund. Detta borstiga utseende med lugg/ögonbryn,
mustasch och skägg och så den där full-i- f.. – blicken.
Även om jag hade velat ha en ny vorsteh är en schnauzer en helt fullvärdig ”ersättning”. Jag
jämför inte olika hundraser, men tycker att en schnauzer väl ger mig det en vorsteh gjort. Nu har
vi sovit i samma säng ihop i mer än 6 år. Jag räknar med minst lika många nätter till ihop.
Om ! … det blir en hund till i mitt liv får det bli något mindre … en dvärgschnauzer kanske?

Text och Bilder Kerstin Nilsson
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Saxat

ur Notisbladet

Det framgår inte vem snyggingen på omslagsbilden är. Kanske någon vet?

Sida 14

1993
Vissa saker känns igen fast det är 27 år sedan. Vi väntar på öppna gränser igen.
Det blev så då och det kommer att bli så igen. Inget nytt under solen.
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Sponsring medlemmar
Sponsring 2020
BPH, MH, MT sponsras med 300 kr
HD-röntgen sponsras med 500 kr
(Gäller hundens i SKK registrerade ägare som är medlem i Schnauzerringen)
Gåvomedlemskap 100 kr /gåvomedlemskap.
(Gäller uppfödare som är med på uppfödarlistan )
Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med upp till 500:-.
Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på
protokoll (gäller BPH,MH,MT)
När det gäller HD-röntgen skicka kvitto på utförd röntgen till:
vår kassör Lena Lindberg, kassor@schnauzerringen.se
med info om konto för inbetalning av sponsringen.
Glöm inte att uppge medlemsnummer i klubben.
/Schnauzerringens styrelse

Nu finns möjligheten till omläsning av röntgenbilder. Denna utförs av Dr Silke
Viefhues, som är officiell avläsare för tyska PSK (Pinscher Schnauzer Klub).
Resultatet från omläsningen kostar 250:- men ändrar inte SKK:s registrerade avläsning. Anvisningar och beställning via länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6d8DW9NUe66P2Go6WdUvAFc4d69B5Q6ivKbpuzJOajJ0qQ/
viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3dfl5b_dYHsIKjIEwN47_OlRO_qrGZEuQFjisEx5PLvv5XkmNIkKq_qro

Hur man överklagar resultatet från SKK:s avläsning till Nordiska Panelen se länk:
https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/kontroll-av-leder/overklaga-resultat/
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Kalender 2021
Nu är det dags att börja skicka in bilder till nästa års schnauzerkalender. Bilderna
ska vara minst 3000 kb i storlek samt täcka årets alla årstider.
Bilderna skickas till
kalender2021@schnauzerringen.se
Bilderna ska vara inskickade senast 20 september.
Ser fram emot era fina bilder

Enkät
VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT.
Vi vill bland annat undersöka om du vet vem som administrerar Facebook gruppen Schnauzerringen och vad du har för relation till Schnauzers. Detta för att kunna utveckla Schnauzerringens
verksamhet.
Enkäten är helt anonym.
Resultatet kommer att presenteras i Schnauzerbladet Nr 5/20
som beräknas komma ut i september.
Kopiera länken länken och klistra in i din webläsare för att komma till enkäten.
https://docs.google.com/forms/d/1ic6KlQiJvvHKlKZWauQCk6weywhSJah_35CfgOX2I2U/edit
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Kennelträff

Chevrolets kennelträff gick av stapeln i allra bästa
väder med representanter från 6 olika kullar.
Rebecka Högegård som föreläste olika hundsporter tillsammans med Jennie Hjort.
Som en extra stjärnglans över denna dag fick vi
besked att RLD A RLD F RLD N AgHD 1 AGD1
Chevrolet’s Jilly Jitterbug tagit sitt första certifikat i
Rallylydnad mästarklass (och en 2:a plac.)
Bilder och text Ulrika Hjort
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Korad

Den här dagen fick nestor Wellfith´s Strike 11,5 år hamna ett trappsteg ner på pallen när
friskusen Uno (Argentas Uno Unik) fick titeln korad. Grattis till Uno, matte Emilia Östlund och
kennel Argenta.
För att få titeln korad ska man ha genomfört ett komplett MH eller BPH, godkänt MT och en
godkänd exteriörbeskrivning.
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Kommande
Utställningar

Enligt beslut av SKKs centralstyrelse är alla länsklubbsutställningar inställda tom 31 augusti.
SSPK kommer inte att genomföra några utställningar i år.

MT för schnauzer
2020-10-11 På Falkenbergs BHK

Uppfödarmöte

2020-10-24 Planerar Avelskommittén att genomföra ett digitalt uppfödarmöte. Mer information kommer
senare.

Medlemsträffar

Vi återkommer med en ny digital medlemsträff framåt hösten.

Exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning som är en del av korningen anordnas av Dvärgschnauzerringen och i mån av plats
kan även schnauzer få deltaga. Anmälan och mer information - använd länken nedan:
http://www.dvargschnauzer.se/uploads/6/5/3/2/65327185/exteri%C3%96rbeskriv_din_hund_i_augusti_.
pdf

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

Ordförande har ordet
Vickes funderingar
Avelskommittén
Mer om den nya generationen (Vi behöver bilder)
Mer om arbetande schnauzrar
Aktuella frågor
Uppslag från läsare
Redovisning av enkät
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Vi vill gärna ha mer text och bilder från aktiviteter ute i landet
skickas till redaktor@schnauzerringen.se

Varför schnauzer?
5 goda skäl att köpa en schnauzer
Det finns många fördelar med att köpa en schnauzer - att du vet vad du får, gör ett tryggt
köp, tar steget in i en härlig gemenskap, uppfödaren i Schnauzerringen är anslutna till
Svenska Kennelklubben och att du stöder vårt arbete för alla hundars bästa är fem av dem!
1. Du vet vad du får
Alla hundraser har sina typiska drag, styrkor och
svagheter. När du köper en schnauzer från en
uppfödare i Schnauzerringen har du goda möjligheter att ta reda på om schnauzern är en ras som
passar just dig och ditt liv, oavsett om du vill tävla
i agility, rally, nosework, lydnad, spår eller bara ta
härliga promenader. Ju mer kunskap du har om
schnauzern desto större är sannolikheten att du
och din hund kommer att trivas ihop. Kunskap om
schnauzern kan du få via rasklubbens hemsida
schnauzerringen.se eller så kan du följa alla inlägg
på Schnauzerringens FB-grupp.
2. Ett tryggare köp
Våra schnauzeruppfödare är anslutna till Svenska
Kennelklubben som arbetar för att aveln ska ske
under kontrollerade former och som ställer höga
krav på uppfödarna. När du hämtar din valp ska
den vara minst 8 veckor gammal, veterinärbesiktigad och levereras med registreringsbevis och
köpeavtal. Schnauzern är ingen hund man kan impulsköper på en parkeringsplats utan köpet måste
planeras.

3. Träna, tävla och umgås
När du köper en schnauzer tar du steget in
i en härlig gemenskap. Vår FB-grupp har ca
1700 medlemmar och vi har ca 400 registrerade medlemmar i Schnauzerringen. Som
medlem i Schnauzerringen blir du också medlem i Svenska Schnauzer- Pinscherklubben
som är en specialklubb under Svenska Kennelklubben. Många schnauzerägare är också
medlemmar i någon lokal brukshundklubb.
Som medlem kan du gå en kurs i vardagslydnad, delta på en hundutställning, följ med
på läger, träna, tävla och umgås. Missa inte
heller chansen att träffa andra som har samma hundras som du, det kan vara en riktig
aha-upplevelse!
4. Uppfödaren − en tillgång
Ta vara på uppfödarens kompetens och
engagemang. Som schnauzerägare betyder
det mycket att ha någon att vända sig till med
vardagsfrågorna – allt från foder till träning,
kloklippning eller veterinärbesök. Schnauzerringens uppfödare är måna om att hundarna
de föder upp ska födas friska och få ett bra liv
med sina nya familjer. Ofta har de lång erfarenhet av sin hundras och många slutar aldrig
att lära sig mer.
5. För alla hundars bästa
I Sverige är schnauzrar registrerade i Svenska Kennelklubben. Det betyder att de satsningar vi gör får stor effekt. Som medlem i
Schnauzerringen bidrar du till vårt arbete för
långsiktigt hållbar avel. Du gör det möjligt för
oss att ta nya initiativ i fråga om forskning och
utbildning. Dessutom gör du vår röst starkare
när vi vill väcka debatt, sprida information och
stärka hundens och hundägarens rättigheter i
samhället.
Foto: Ulrika Hjort
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Tack våra Sponsorer Ronden2019
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sponsring och medlemsrabatt

Troligen världens bästa pälsvårdesserie….

www.citypet.se

Medlemmar i Schnauzerringen får 10% rabatt på Citypets produkter - ange kampanjkod: Per- Sida 23
ser2019

