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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

2

Ordförande har ordet
Den här tiden på året handlar föreningsarbetet om

punkter. En del frågor som vi hanterar är svåra och

att sammanfatta året i en verksamhetsberättelse

det kan vara en känslig balansgång att fatta beslut.

men också att blicka framåt mot ett nytt verksam-

Det vi uppskattar mest är när vi får kontakt med

hetsår i en verksamhetsplan. Ansvaret för detta

medlemmar som har konstruktiva idéer som kan

ligger på styrelsen med hjälp av föreningens övriga

utveckla verksamheten.

funktionärer. Det är många som arbetar ideellt
förutom styrelsen.

När vi nu ska arbeta fram verksamhetsplanen för det nya året är det rätt tid att lyfta era
tankar om vår verksamhet. Det kan ni göra genom

D

Vi har avelskommittén som fortlöpande följer
utvecklingen i vår ras med avseende på mentalitet, hälsa och rasstandard, arrangerar
uppfödarmöten och informerar om rasfrågor.

D

Vårt omplaceringsombud hjälper till med tillfälliga och permanenta omplaceringar av hundar
som av olika anledningar måste byta hem.

D

Trickgruppen

jobbar

med

att

ta

fram

övningar, filma trickvideos, samla in och
bedöma videos från medlemmar samt ta fram
diplom och rosetter.
D

Utställningsgruppen planerar och arrangerar vår egen utställning Ronden med ett stort
prisbord.

D

Schnauzerbladets redaktion producerar ett
snyggt och fylligt magasin med egna och
skrivande medarbetares material.

Basen för vår verksamhet är medlemmarna. Det
är ni som är Schnauzerringen. Vi får kontakt med
en del av våra medlemmar och vi uppskattar de
kontakterna som ger mycket energi och uppslag
för vårt arbete. Det gäller även om vi kanske inte
alltid lyckas tillfredsställa allas önskemål och syn-

att ta kontakt med någon av oss i styrelsen eller
genom att lämna in motioner som kan behandlas
på årsmötet. Tidplan för årsmötet, motioner mm
finns på annan plats i bladet. Har ni tankar om
något ni önskar se i Schnauzerbladet hör ni av er
till vår redaktion. Ni hittar våra mailadresser på
hemsidan.
Vi önskar alla en härlig julhelg och ett Gott Nytt År!
För styrelsen
Jan Hockart
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Mazze, Vicke & Äzter
Äzter och ankorna
Husse säger att vi schnauzrar är duktiga på att vakta. Jag kan vakta, men jag
tycker det är roligare att jaga. Därför får Vicke och Mazze sköta vaktandet.
Det finns många djur man kan jaga, men det går inte för husse håller fast
mig. I vår skog finns det rådjur och några konstiga får, som husse säger heter
mufflon. Det låter nästan som min Mufflas som jag brukar snutta på, men
han är inte ett får. Det finns ankor och hästar också där vi brukar promenera.
Hästarna bryr jag mig inte om för jag känner många hästar
och vi schnauzrar har koll på hästar. Ankorna är intressantare. Fåglar är spännande fast husse säger
att jag inte är en fågelhund. Dom flyger högre än
jag kan hoppa fast jag är jätteduktig på att hoppa.
Ankor är inte så bra på att flyga. Dom simmar i
stället. En dag när vi gick förbi ankorna var jag plötsligt lös och sprang till ankorna. Jag fick nästan tag i en
innan den hoppade i vattnet. Då kollade jag på husse
om han tyckte jag skulle simma efter. Det tyckte
han inte! Det kanske vara lika bra det för vattnet
var jättesmutsigt och luktade ankbajs. Nu ska jag
gå och sätta fart på Mazze och Vicke.

Hej då!

Äzter
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Läsarbild

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

Vintersportar du tillsammans
med din hund?
Vi ställde frågan till några medlemmar, inför detta nummer.
Det är viktigt för både oss och våra hundar att röra på oss och att vistas utomhus, även
vintertid. Vårt avlånga land bjuder på olika möjligheter vintertid. I norr innebär vintersport att snön är en möjlighet, men också kanske en utmaning för små tassar. I söder är
det mest barmark och kanske lerigt och vått i markerna. Våra tuffa schnauzrar är tacksamma vänner att ta med på spännande upptåg.
Läs medlemmarnas berättelser om vad de hittar på tillsammans med sina fyrbenta
vänner.
D Vintersporta med hund på Västkusten!
D Längdskidor med Fokus!
D Fiskelyckan är viktig för våra hundar när vi är på skoterutflykt!
Svenska Brukshundsklubben har under senare år haft stort fokus på att vi tillsammans
ska röra på oss – och därför startat konceptet ”Sund med hund”. Läs mer om det här!
8

9

Vinterfiske och skoterutflykt

Fiskelyckan är viktig
för våra hundar när vi
är på skoterutflykt!
Av: Carita Hjelm
Vilken vintersport utövar ni tillsammans med era hundar?

Den största fördelen med sporten?

Vi kör skoter och vinterfiskar. Ett härligt sätt att komma ut i vår

Att få komma ut i naturen och kunna ha hundarna med oss, låta

vackra natur och fjällvärld och så klart att få fisk.

dom springa fritt och njuta av livet.

Hur ofta är ni ute?

Vad tror du hundarna gillar mest med er aktivitet?

Vi är ute flera gånger per vintersäsong.

Att få springa lösa och vara fria när vi kommer fram till stället
som vi ska vara på för dagen. Och hundarna är minst lika spända

Krävs det något speciellt, utbildning eller liknande för akti-

på vad det är för fisk som kommer upp ur hålet när det nappar.

viteten?
Nej, men man kan gärna vänja hunden från tidig ålder att åka

Vilken är den största utmaningen?

i sin hundpulka. Och detta är en sport som är enkel för både

Att locka in hundarna när vi ska åka hem för dagen. Hinner de

matte, husse och hundarna.

upptäcka att vi packar ihop då vill de inte bli fasttagna, så det
gäller att ropa in och koppla dem först, och sen börja packa ihop.

Är det flera i familjen som är engagerade?
Ja, både jag och min man.

Utövar ni någon annan sport också, och vad gör ni på sommarhalvåret?

Hur länge har ni hållit på?

Vi tränar även rallylydnad och nosework året runt och på

Vi har lärt alla våra hundar att åka skoter, så vi har hållit på med

sommaren brukar vi åka båt.

detta i ca 20 år. Men en egen hundpulka har vi bara haft i 4 år.
Tidigare har de åkt i vanlig skoterpulka med mig och barnen.

Vilken utrustning behövs och var köper man den?

Vår första hund vägrade åka någon annanstans än framför den

Skoter och skoterpulka behöver man så klart, och det kan

som körde skotern och med tassarna på styret.

köpas privat eller på skoterfirma. Fiskegrejer och tillbehör –
köper man på jakt och vildmarksbutiker. D

Hur kom det sig att ni började träna detta?
Det föll sig naturligt, då vi kör mycket skoter och man vill kunna
ta med sig hunden ut på utflykter.
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Hundarna: Oden och Loke
Ålder: Oden 1,5 och Loke 5,5 år
Familj: Husse Fredrik, matte
Carita och småhussarna Simon
och Filip
Bor: Luleå
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Hund: Pinnsveins Fokus
Ålder: 6 år
Familj: matte Malin och husse
Jona
Bor: Tänndalen
Vad tror du hunden gillar
mest med er aktivitet: Att
springa!
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Köra längdskidor

Längdskidor med
Fokus!
Av: Malin Stang
Vi bor i Tänndalen med skidspåret precis utanför lägenheten

hunds mått. Något som våra lurviga hundar kan ha nytta av är

vilket är otroligt lyxigt. Från december till maj är det ofta bra

tossor. Enkla tygtossor med kardborrband är det jag upplever

skidföre så när vi flyttade upp för fyra år sedan var det ganska

fungerar bäst och det är just för att förhindra isklumpar mellan

självklart att börja åka längdskidor ihop. Tidigare hade vi testat

tårna vilket lätt kan bildas när hunden blir varm.

lite löpning och det kändes som något Fokus gillar.

För att komma igång går det att öva in dragkommandon vid

Längdskidor med hund kallas även ”skijoring” och de som

löpning om man känner sig lite osäker på skidorna. Då drag är

tävlar kör på skateskidor i olika distanser. Vi är mer på hob-

ganska tufft för hunden så gäller det som vid all annan träning

bynivå och då går det bra med vanliga klassiska skidor. Du kan

att trappa upp successivt. Vi lärde in draget med en “hare” och i

såklart åka skidor med hund även på fjällskidor, men undvik då

intervallform med mycket pepp och glada rop från mig när han

stålkanter som kan skada hunden.

gasade. Nackdelen kan vara att hunden har svårt att dra utan

Vi försöker komma ut två till tre gånger i veckan under
vintern men är vädret riktigt kallt eller blåsigt blir det färre

någon att jaga sedan men Fokus har upptäckt glädjen i att dra
på oavsett så för oss fungerade den metoden bra.

turer. Turerna kan variera mellan 20 och 60 minuter. Några

Förutom längdskidor så följer Fokus ibland med på topptur

gånger blir det längre turer men då tar vi ofta paus och jag

under vintern och på sommarhalvåret löptränar vi ihop. Vi har

försöker se till att Fokus inte drar hela tiden.

även testat drag bakom cykel och då går det undan!

Vill du tävla så finns det grönt kort – kurs att gå men annars

Har ni redan testat exempelvis löpning ihop så är det inte ett

är det bara ut att köra! Dubbelkolla att det är ok att ha med

långt steg till att testa längdskidor och det är såklart jättehärligt

hund i skidspåren där du tränar och öva tidigt in att hunden

att köra ihop utan att hunden behöver ligga i max drag hela tiden

inte springer i de klassiska spåren.

så åker ni till fjälls, ta med er fyrbenta vän ut i spåren! ! D

Fokus älskar verkligen detta. När vi ska iväg och jag tar på
skidorna så “pratar” han och skuttar gärna runt. Sen säger jag
varsågod och då är det verkligen fullt ös! Särskilt i början är det
verkligen Fokus som tar i mest även jag stakar på bakom så gott
jag hinner med för att underlätta för honom! Efter någon kilometer brukar han lugna ner sig lite och hitta ett mer understödjande drag som gör att båda får träna ungefär lika mycket. Utmaningen är annars att han drar som mest på platten och utförs
och i uppförsbackarna, där joggar han annars lite lugnt bredvid.
Förutom att det är så roligt för båda två så ger draget en
riktigt bra träning. Fokus ”musklar” sig fint och får sträcka ut
ordentligt! En utmaning de varmare dagarna är att han måste
få i sig vatten, särskilt på långturerna. För att han ska bli motiverad att dricka så har jag numera med lite färskfoder och har
i vattnet.
Gällande utrustning så har jag tidigare nämnt skidor utan
stålkant. Ett dragbälte till hundföraren är skönt. En draglina
med expanderdel är bra för att det inte ska bli så ryckigt. Det
viktigaste är såklart att ha en dragsele och det är bäst att
prova ut i en butik men det går också att beställa utifrån din
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Kickbike, cykling och dragweight

Vintersporta med
hund på Västkusten!
Av: Sylvia Johansson

Fick en fråga om jag kunde skriva lite om vilka vintersporter jag

nya, men man kan hitta begagnade på olika försäljningstorg på

utövar tillsammans med mina hundar. När man bor på västkus-

nätet. Finns att köpa nya t ex på KICKBIKE.se

ten som jag gör, så har vi väldigt få kalla vintrar med snö, för det

När det gäller att träna DW ”dragweigt” så behöver man

mesta har vi bara regn och slask. Men vi tränar med cykel och

en bra passande sele med låg tyngdpunkt. Gärna specialsydd

kickspark samt lite DW ”dragweight”– lite mer året om träning

för hunden. (Man ska inte använda en sele typ nomesele. Där
kommer tyngdpunkten alldeles för högt upp på ryggen).

Vad går sporten ut på?

Förutom en måttanpassad WP-sele så behöver du en stark lina,

Cykel och kicksparken är mest för konditionsträning. DW för

karbinhakar och kedjor. Kedjor kan man köpa på t ex Biltema.

att bygga muskler.

På bilden nedan har Ixi närmast i bild på sig en måttbeställd
DW-sele. Selen som Hera har på sig har jag sytt själv

Hur ofta tränar ni?
Ett par gånger i veckan, omväxlande kondition och styrka.

Man börjar alltid med att hunden får dra ca 10% av sin vikt
och sedan ökar man efter några veckor beroende på hur ofta
man tränar.

Vad tror du hundarna gillar mest med er aktivitet:
Det är nog lite olika. Hera gillar att springa så för henne passar

För att introducera hunden till att den har något den drar
efter sig så kan man börja med att den drar en tom petflaska.

cykel och kickbike bra. Ixi för sin del är inte så pigg på att

Som vid all träning gäller att man först värmer upp hunden

springa. Hon drar hellre vikter. Passar hennes kroppsbyggnad

med en snabb promenad på ca 10 minuter – före vad den nu ska

bättre.

göra samt att man låter hunden varva ner, efter cykling eller
DW träning, med en promenad.

Krävs det något speciellt, utbildning eller liknande för sporten?
När det gäller att börja träna med hunden, ska den helst ha
fyllt 12 månader innan man kör i gång. Den ska helst även vara
HD-röntgad. Att cykla med hunden kan ju nästan alla som äger
en cykel göra. Det viktigaste man ska tänka på är att man först
börjar med att gå med hund och cykeln så att hunden vänjer
sig med att röra sig vid sidan av den. Detta kan man ju börja
med tidigare än 12 månader, och ha hunden på den sida man
nu tycker är bekvämast. För min del har jag alltid hundarna på
höger sida av cykeln.
Det finns ju en del hjälpmedel som man kan sätta på cykeln
så att man slipper hålla kopplet i handen, t ex en ”springer”.
Själv använder jag midjebälte och expanderkoppel. Då har man
båda händerna på styret och bättre balans. Samma sak när jag
kör kickspark med hundarna.
Den kickspark jag använder just nu är av enklare modell och
inte så dyr. Men det finns betydligt bättre kickspark/kickbikes man kan köpa. De kostar ju rätt så mycket att köpa in som
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En bra sida för er som är intresserade av att läsa mer om
DW är denna. D

Hundar: Jussikias Hera och
Jussikias Ixi
Ålder: 4 och 8 år
Familj: Matte Sylvia och
gammeltanten Smilla
Bor: Falkenberg
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Sund med hund

Svenska Brukhundsklubbens friskvårdsprojekt.
Är du medlem i Svenska Brukshundsklubben, har du möjlighet att delta i detta sunda och inspirerande
projekt som leder till bättre hälsa både för dig och din hund. Med ”Upp och hoppa – sund med hund” har
Svenska Brukshundklubben har tagit fram en ny kursform.
Syftet med kursen är att ge hundägare och instruktörer moti-

med hunden och visas då endast upp en gång.

vation och idéer för att öka den fysiska aktiviteten hos förare

Övningarna i ”Sund med hund” ska utföras under 30

och hund, de har breddat sitt kursutbud och har målet att locka

sekunder i en följd eller 10 repetitioner, t ex 10 stycken ”upp-

fler medlemmar till de lokala klubbarna.

hopp”.

Kursens delar

hundklubben.

Diplomeringen arrangeras av en SBK-instruktör på bruksI ”Sund med hund” ingår följande delar:

Mer information på SBK Utbildning

Aktivitetskortlek

Löparskola

Aktivitetskortleken består av 24 kort. På dessa kort finns

Korten kompletteras med löparskolan som är ett upplägg över

övningar både för människa och hundar. Det är en tydlig bild

åtta veckor för att öka din och hundens kondition.

och en kort text som förklarar hur övningen ska utföras. Korten

Mer om löparskolan och kursupplägget.

är indelade i fyra nivåer, grön, blå, röd och svart. Den gröna
nivån är den lättaste och den svarta är den svåraste. Kortleken

Skidskola

fungerar för egenträning eller som kurslitteratur till kursen

Även en skidskola kommer vi att kunna ta del av framöver, med

Sund med hund och finns att köpa i SBK-shopen.

tips från en rutinerad draghundsförare på skidor, och en SBK
friskvårdsinstruktör som visar enkla tips på hur vi får hundan

Diplomering

att dra. Målsättningen är att kunna åka 2 km med hjälp av

Alla övningar på en viss nivå/färg visas upp, både för människa

hunden. D

och hund. Det innebär att hunden ska visa upp sex övningar
och människan sex övningar. Vissa övningar görs tillsammans
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Källa: SBK
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Shoppingguide för

SCHNAUZERNÖRDAR...
Dags att schnauzerjulpynta dig själv och hemmet. I år har vi dessutom hittat flera produkter som kan användas när du
julpysslar och för att göra egna julhälsningar och julpapper. Bra prylar som kan användas för en schnauzerfin jul 2021
men även nästa år… Dessutom en underbar liten present som passar till en schnauzerälskande babyfamilj.

1.

5.
2.
3.
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4.

1. Stämpel med schnauzermotiv
Gör ditt eget julpapper eller julkort med denna
handgjorda stämpel med schnauzermotiv.
Material brons och med träskaft.
Pris: ca 235 SEK, hos etsy.com
2. Julgranskula
.En schnauzer av glas, att pryda gran eller annan
plats i hemmet med. Handgjord.
Pris: ca 369 kr, hos bamsesbollar.se
3. Liten stickad minijultröja med Schnauzermotiv att hänga i julgranen.
Pris: ca 310 SEK, hos etsy.com
4. Schnauzerjulmotiv till soffkudden
Köp och ladda ner en fil för sublimeringstryck.
OBS! du behöver speciellt papper, skrivare och
utrustning för att göra detta. Har du inte själv
utrustningen finns det företag som kan hjälpa dig.
Pris: ca 45 SEK, hos etsy.com
5.Sweatshirt med julgransmotiv
Granen är uppbyggd av små schnauzerhuvud i
profil. Finns i olika färger.
Pris: ca 315 SEK, hos etsy.com

6.

6. Gör personliga julklappar med lack och sigill
på gammeldags vis.
Här några olika fina sigill med schnauzermotiv.
Välj ett paket med sigill inkl wax och sked.
Pris: från 275 till 400 SEK, hos etsy.com
7. Långärmad babybody i 100% bomull med
engelskt jultryck.
Finns i ljusblå, rosa och vit.
Stlk 0-12 mån. Från Flox Creative.
Pris: ca. 120 kr, hos amazon.se
8. Julkortsmotiv med schnauzer
Ladda ner ett julkortsmotiv med schnauzer och
gör enkelt och snabbt proffsiga julkort. Det finns
både motiv med svart och peppar & salt.
Pris: ca 45 kr SEK. Köp och ladda ner hos etsy.com
9. Fint julkort med en schnauzer under misteln
Pris: ca 47 SEK, hos etsy.com.

7.
8.

9.
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Aktuell
vetenskap

Gregory Berns

– vad tänker hunden
Gregory Berns Distinguished Professor of Neuroeconomics, director
of Emory’s Center for Neuropolicy.

20

Allting började med hans favorithund Newton som gick bort

nisation som arbetar med att utbilda servicehundar, vilket

vid 15 års ålder. Han började då fundera på om han kunde få

är extremt kostsamt och där man misslyckas med 2/3 av

veta vad som pågår i hundarnas huvud. Han älskade ju sin

hundarna. Kunde man använda metoden för att kunna välja ut

hund, men vad kände hunden? Till sin hjälp hade han dessa fan-

hundar med rätt personlighet? Man gjorde en studie med ett

tastiska MRI-maskiner som han länge använt för att utforska

större antal servicehundar under utbildning och följde sedan

den mänskliga hjärnan. När det gäller människor kan vi få reda

upp dessa för att se hur de lyckades med sina uppgifter. Det

på vad de tänker genom att fråga dom eller genom att se hur

visade sig då att hundar som reagerade oberoende av vem som

de reagerar. När det gäller hundar kan vi inte gärna fråga dem.

gav signalerna klarade sig bäst under utbildningen

Man har länge undersökt vad som händer i människors
hjärna när de utsetts för olika stimuli och situationer. Det är
inte så svårt att få människor att lägga sig i en MRI-maskin,

Projektet utvecklades och många experiment har genomförts som bland annat har lett fram till följande slutsatser:

men kan man få hundar att göra det? Man började då med att

Din hund observerar dig

träna Callie, Gregorys egen hund, som han fick från ett hund-

Din hund är på ett fantastiskt sätt anpassad till sina ägare. Den

härbärge efter att Newton gått bort. Callie fick lägga sig i en

läser av inte bara vad vi gör utan också vårt sinnestillstånd

attrapp av en MRI-spole med hjälp av godis och clickerträ-

bland annat med hjälp av sin otroligt känsliga nos.

ning. Callie var i övrigt inte alls tränad i lydnad eller annat.
Man använde också en bordercollie McKenzie, som var duktig

Din hund vill ha en tydlig kommunikation

agilityhund. Det gick lite fortare med henne. Svårigheten var

Vårt beteende kan vara extremt förvirrande för din hund och

att få hundarna att ligga stilla i attrappen utan att lägga ner

det går nästan att se om hunden frågar ”Vad menar du nu?”

hakan. McKenzie lyckades med det efter bara fem minuter och

Allting vi gör uppfattas som signaler av hunden och det är ett

då visste Gregory att det här var möjligt att genomföra. Man

under att din hund ändå kan få ut någonting av ditt beteende

var också tvungen att träna med en inspelning av det ganska

och alla ljud du åstadkommer. Om hunden verkar uttråkad

obehagliga ljudet, som MRI-scannern ger ifrån sig.

beror det kanske på, att nu har din hund nått ”Hjärntaket” –

Efter en månad var man redo att prova i en riktigt MRI-scanner. Det var nog historiens dyraste träning med en kostnad av

han ger upp.

500 USD/timme. Man hade under tiden utvecklat en speciell

Din hund kan känna empati

vagga, som hunden fick lägga huvudet i och man hade också

Hundar har en enorm grad av social intelligens och kan intera-

försett hunden med öronproppar för att får ner den ganska

gera med andra arter och inte minst människor. Detta betyder

höga ljudnivån.

troligen att hundar även har stor förmåga att känna empati.

Det första experimentet var att hunden fick lära sig två
handsignaler, den ena betydde godis, den andra betydde inget
godis. Hunden reagerade då på ”godissignalen” dvs förväntan

Hundar kan också känna det vi känner. De kan vara lyckliga
men också ledsna och känna sig ensamma.

hjärnan på handsignalerna. Man gick ett steg vidare och såg re-

Hundar kan tycka att den gängse flockledarattityden är överskattad.

aktionen då man bytte ut personen som visade signalerna mot

Det viktigaste komponenten i ledarstilen är i stället tydlighet

andra personer eller tom databilder av signalerna. Det visade

och konsekvens. D

om godis inte att den fick godis. Man kunde då se gensvaret i

sig att Caliie (Gregorys egen hund) reagerade mer då en annan
person gav signalen än då han gjorde det själv. Det visade sig
också att det kunde vara den omvända reaktionen med andra
hundar. Man antog då att det måste ha med hundens personlighet att göra. Man kan alltså få en ”bild” av hundens personlighet med hjälp av MRI-tekniken.
Detta ledde bland annat till ett samarbete med en orga-

Referenser:

Berns GS, Brooks AM, Spivak M: Functional MRI in awake unrestrained
dogs. PLoS One 7(5):e38027, 2012
pone.0038027 1..7 (emory.edu)
Berns GS, Brooks AM, Spivak M, Levy K: Functional MRI in awake dogs predicts
suitability for assistance work. Sci Rep 7:43704, 2017.
Functional MRI in Awake Dogs Predicts Suitability for Assistance Work (emory.
edu)
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Medlemskrönika

Exponentiellt ökad lycka
I våras kunde vi läsa i tidningarna om en ko som inte fick bo

den äldre och höra hennes tänder klappra när hon jagar honom

utan en artfrände. När det gäller hundar finns inga riktlinjer

och försöker ge igen.

om att de inte får bo utan artfränder, eller att de bör ha en

Ur mitt perspektiv har jag äntligen fått en kamrat som älskar

kompis. Innan jag skaffade schnauzer nummer två till vår familj

att mysa och kryper upp i sängen på sennatten och som tycker

hade jag aldrig reflekterat över frågan om det är sjysst att hålla

att jag är den viktigaste människan i hela världen. Detta är ett

en ensamhund. År det sjysst att hålla bara en hund? Är det

klart mervärde och det är gott att se glädjen de har av varandra.

sjysst att ha två? Morfar, som är en härdad tuffing, säger med

Det som kan bekymra ibland är om min bästis och älskade

tårglitter i ögonen och lite hes röst: konstigt att man får ha en

första hund känner sig bortglömd och bortskuffad av den lilla,

hund ensam. De gillar ju varandra de där två.

som har en enastående förmåga att klämma sig in närmast matte.

När jag ser mina två hundar leka tillsammans ser jag en

När dagen ska summeras måste jag dock verkligen säga att

enorm glädje som exploderar i deras gemensamma lekar. Den

lyckosumman liksom ökat exponentiellt och jag är övertygad

unga hunden lär sig av den äldres mod och stadga och den

om att min första hund har ett bättre liv idag med en artfrände

äldre har äntligen fått en lekkamrat. Det är hjärtevärmande att

i flocken, även om det skett på bekostnad av lite mattetid. Så

se dem rusa runt. Jag älskar att se den lilla mopsa upp sig mot

våga ta steget - skaffa en tvåa! D
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Hälsa

Kastration av tik
Kastrering av tik görs mer sällan

av att kastrera så är det dock viktigt att

kring tikens mognad, klokhet och

än av hanhund och är ett betydligt

inte göra det för sent. Efter tiken har

energinivå men det är ett besvärligt

större ingrepp.

löpt tre gånger, minskar inte risken för

område att studera då det inte går

En anledning till att kastrera en tik

juvertumör lika mycket. Det finns en dis-

att veta hur en tik skulle utveck-

kan vara att hunden är en tjänstehund

kussion om det är värt att kastrera äldre

lats som kastrerad/icke kastrerad

t ex så kastreras oftast ledarhundar och

tikar som redan fått juvertumörer, för

i kombination med allt annat som

även tjänstehundar hos polis och militär.

att minska hormonpåverkan. Studierna

händer i hennes liv. Det finns många

Den vanliga hundägaren bör noga

är tydliga med att tidig kastration (före

studier som visar att tiken behåller

överväga, om nyttan med kastration

tredje löpet) är det som verkar ge pålitlig

sin energinivå efter kastration. Men

överväger de större riskerna med det

riskreduktion och det blir en mycket låg

det finns också studier som visar på

bukingrepp som krävs för att kastrera

risk om kastrationen sker före det första

ökade problem med reaktiva bete-

sin tik, och ta en diskussion med sin

löpet.

enden och aggression. Det är oklart

veterinär om detta.

Hur går det till att kastrera en tik?

om dessa hundar hade besvär före

Kastrering innebär att veterinären går

För och nackdelar med att
kastrera en tik

in i buken och opererar bort tikens ägg-

Fördelar:

stockar och livmoder (ovariehysteriek-

D

tomi), eller mer sällan bara äggstockarna

drabbas av livmoderinflammation eller

(ovariektomi). I regel utförs ingreppet
D

vilket ger mindre snitt men ofta lämnar
kvar livmodern (ovariektomi).
Lämplig ålder att kastrera en frisk
tik varierar beroende på ras. Ett vanligt
spann i dagsläget ligger mellan 6 månader

sjukdomar i framtiden.
Om man vill ha medicinska fördelar

D

Övervikt är också ett problem. Det
för kastrerade djur och kom ihåg
motionen. Extra kilon kan leda till

löp. De kan bli okoncentrerade och

diabetes och ledsjukdomar i till

gnälliga, börja bädda, bygga bo och

exempel knä- och höftleder.

dar kan bli håglösa och omotiverade.

till tiken löpt en gång, så att tillväxtzo-

D

symptom på skendräktighet efter

Många vill sova mycket. Brukshun-

Det kan vara en fördel med att vänta

greppet upp till flera år efteråt.

år. Cirka 40 procent av tikarna får

ut och få förstorade juver med mjölk.

ni fattar beslut om kastration.

vilket kan komma direkt efter in-

är bra att ge den foder anpassat

De kan även gå upp i vikt, se svullna

ning, så rådgör alltid med veterinär innan

Kastrering kan ge urininkontinens,

var femte månad till en gång per

bära runt på kuddar och gosedjur.

och 1,5 år, men här pågår fortsatt forsk-

Därmed minskar risken för vissa skelett-

D

Tiken löper inte och blir inte skendräktig. Normalt löper tikar mellan

ring genom så kallad titthålskirurgi

nerna i skelettet får en chans att slutas.

Nackdelar:

tumörer på äggstockarna. Läs mer!

genom ett snitt i buken från naveln och
bakåt. Vissa kliniker utför även kastre-

Kastreringen gör att tiken inte kan

kastrationen.

D

Även förändrad pälskvalitet anses
vara en bieffekt, där långhåriga
hundar som Irländsk Setter och
Cavalier King Charles Spaniel är
överrepresenterade.

Efter kastration kan tiken ändra
beteende och det är svårt att veta

Av: Avelskommittén

säkert om det har med kastrationen

Källa: Evidensia, Djurvårdsguiden.

att göra. Det finns många åsikter
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Smått
& gott

Boktips
Under coronaåret har SSPK erbjudit många mycket kvalitativa
webbinarium för medlemmar i Schnauzerringen. En av dessa
föreläsningar handlade om lugnande signaler. Föreläsaren
Ulrika Claesson Månsson beskrev hur hundar kommunicerar
och vilka signaler vi kan använda för att skapa lugn i situationer som annars riskerar att skapa onödig stress för våra djur.
Genom att förstå hundens signaler förstår vi hunden bättre
och förhållandet kan fördjupas och förbättras.
Föreläsaren

rekommenderade

boken

”Lugnande

signaler” av Turid Rugaas. ”Lugnande signaler” är lättläst
och relativt kort, men också välfylld med konkreta signaler
och historier kring hur de kunde användas. Boken finns i
lager på bla Hundens förlag och kostar 168:-. Undertecknad
rekommenderar den varmt.
Av Sara Berg D

”Bästa festbilden”

Tävla med din bästa glitter och glamourbild i Schnauzerbladets fototävling. Leta fram din allra glittrigaste, guldigaste
eller tjusigaste festbild på en schnauzer. Har du ingen färdig
bild – så bjuder ju de kommande helgerna på goda möjligheter att ”blinga” hunden lite extra när ni ska iväg på fest.
Skicka bilden till oss och ange ditt namn, hundens namn,
mobilnummer och så klart din adress dit du vill få skickat
priset, om du vinner.
Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 31 januari 2022
till redaktor@schnauzerringen.se. Vinnarens bild gör vi en fin
tavla av på canvasduk – format ca 20x20 cm. Dessutom publicerar vi bilden i nästa nummer av Schnauzerbladet. Viktigt
att bilden är högupplöst (ca 1-2 MB) och att den är minst
20x20 cm – för att vi ska kunna trycka den med bra resultat.
Vinnaren utses av en jury bestående av: Jan Hockart,
Sylvia Johansson och Emma Svensson.

Instruktör Peos tips

Ovälkommet möte
En främmande hund springer rakt emot er och du får en känsla av detta inte
kommer att sluta väl. Ställ dig framför din hund och visa att du tar kommando.
Gör dig stor och ryt åt den främmande hunden. Om du har en rock/jacka på dig
så kan du med fördel öppna jackan och hålla ut sidorna av jackan. Denna gest
kommer göra din ännu större ur den mötande hundens perspektiv och är du
övertygande kommer den mötande hunden att vika av. Hellre fly än illa fäkta.. D
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Får hunden följa med på
familjens skidsemester?
Allt fler vill ta hunden med sig på familjens skidsemester, och det är
klart att hela familjen ska vara samlad.
Här finner du en sammanställning på några skidorter där det finns
vissa boenden där husdjur är tillåtna, det är främst stugor men några

Schnauzern i den
moderna konsten!

Den belgiska bildkonstnären och skulptören,
William Sweetlove, är mest känd för sina skulpturer föreställande djur i starka färger.
Hans skulpturer kan vid första anblick uppfattas som kitschiga, men undersöker man Sweetloves konst närmre, förstår man att den snarare

anläggningar har även några lägenheter eller hotellrum för hundfamiljer. Dessa orter tillåter även hundar i längskidspåren (dock krävs
ibland koppel. I Åre gäller Skatespåret för hundar).
Gällande liftarna varierar det. Se mer information på anläggningarnas hemsidor.
Men skynda att boka – för de hundvänliga stugorna och rummen
är så klart begränsade.
Funnäsfjällen skidområdena: Tänndalen, Ramundberget, Funäsdalsberget, TännäsKröket, Kappruet

är en kommentar till överproduktionen och överkonsumtionen i samhället.

D

Grövelfjäll

skapa en större ekologisk medvetenhet och vill få

D

Hassela Ski Resort

oss att tänka över konsekvenserna med klimat-

D

Hemavan Tärnaby

förändringarna. Hans klonade hundar har stövlar

D

Idre fjäll

D

Kittelfjäll

D

Klimpfjäll

Sweetlove har gjort schnauzerskulpturer i flera

D

Lofsdalen

olika färger, både blåa, vita, röda, orangea och

D

Romme Alpin

svarta. Dessutom finns de i några olika storlekar,

D

Stöten

cm. Den största – “Big Cloned Schnauzer with

D

Säfsen

water bottle” gjordes 2020 och finns bara i 8 ex. –

D

Sälen skidområdena: Lindvallen, Högfjällen, Tandådalen,

Men sina klonade djur vill William Sweetlove

på sig, eftersom havsnivån kommer att höjas och
vattenflaskor eftersom sötvattnet tar slut.

Även Schnauzerskulpturer

från ca 40x55 cm till jättestora som är 250x350

de mindre finns i större upplagor.

Hundfjället, Kläppen

Om konstnären

D

Vemdalen

William Sweetlove har ställt ut på konstmässor,

D

Åre

gallerier och museer i hela världen.
Hans konstnärliga uttryck är postmodernistiskt med drag av surrealism, popkonst och

Var rädda om er och njut av snö och vintervädret!
Undvik ha med hundarna i backarna för allas säkerhet!

dadaism.
Född: 1949 i Ostend, Belgien
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Schnauzern Busters
lek och äventyr med
sina hundvänner på
Falsterbostranden blev
en vacker barnbok!
Intervju med Jules Nilsson

26

F

ör några år sen hittade jag en vacker engelsk

Buster och jag gick överallt tillsammans. Det

sagobok ”The Hounds of Falsterbo” i en

tog inte lång tid förrän vi blivit vänner med en

designbutik i Malmö. Det var en vackert

Soft Coated Wheaten Terrier och en Labradoodle

inbunden bok med textilomslag, fint illus-

på stranden i Falsterbo. Vi fann varandra direkt!

trerad och skriven på ett vackert engelskt språk.

Hundarna, Nalle och Teddy välkomnade snabbt

Boken handlar om tre hundars härliga och pro-

Buster i sin flock och jag blev vän med deras ägare.

blemfria liv i vackra Falsterbo – där deras dagar är
fulla av äventyr på den vita sandstranden.

När jag såg hundarna springa och leka tillsammans, en svart, en gyllene och en brun

Då en av hundarna är en svart schnauzer, var

– började jag se bilder i mitt huvud och doku-

det bara den absolut bästa julklapp jag kunde

mentera promenaderna. En dag vände jag mig

köpa och ge bort. Några år senare fick jag själv

till en av hundägarna och sa: ”- Jag ska skriva

ett exemplar på svenska av min guddotter, då jag

en bok om dessa lurviga prinsars äventyr”. Jag

ju hade just en svart schnauzer. Den underbara

ville dela denna extraordinära plats och dessa

boken ligger alltid framme som en riktig coffee

fantastiska hundar med andra. Jag ville också

table-bok. Har läst boken flera gånger både på

dokumentera denna tidpunkt i mitt liv, som fick

engelska och svenska.

en stor betydelse.

När jag nu är en del av schnauzerbladets redaktion, blev det självklart att kontakta Jules

I boken beskrivs Schnauzern som den busige

Nilsson för att höra henne berätta lite mer om

och yngste hunden i trion? Var det så i verk-

boken. Så vi träffades på Falsterbostranden och

ligheten också, och tror du att skillnaderna

tog en promenad en sån där typisk höstdag med

berodde på hundras?

snabbt växlande väder.

Buster var bara sex månader gammal när han
träffade Nalle och Teddy och det var tydligt att

Du är författare till boken The Hounds of Fal-

Labradoodle och Softies inte hade riktigt samma

sterbo som även har en svensk titel ”Hundarna i

lust att jaga varenda fågel och kanin de såg. Buster

Falsterbo”… Vad är bakgrunden till att du skrev

var bokstavligen ÖVERALLT och inget godis eller

och illustrerade denna fina bok?

träning kunde lugna ner honom. Jag älskade

Jag har alltid varit intresserad av poesi och det

honom. Det var kaos, och han var alltid mycket

talade ordet. Jag studerade tal och drama vid

upptagen med sina äventyr.

London School of Dramatic Arts från ung ålder
och älskade särskilt att recitera dikter med

Är Buster din första Schnauzer? Beskriv honom.

rimmade kupletter och rytmiskt språk. När jag

Buster är vår första schnauzer. Jag är väldigt

fick egna barn blev poesi, sång och berättande

allergisk mot päls så vi var tvungna att välja

en viktig del av mitt föräldraskap. Mina barn är

en ras som fäller lite. Jag har alltid älskat sch-

tvåspråkiga – därför har jag haft stort fokus på

nauzrar ända sedan jag träffade Eric, en prisbe-

det engelska språket under deras uppväxt och att

lönt dvärgschnauzer på Crufts hundutställning i

de ska få med sig min kärlek till språket. Jag har

London, när jag var barn. Vi sökte över hela Skåne

även studerat konst i Venedig och har en Magis-

efter en schnauzer som skulle passa vår familj,

terexamen i Konsthistoria – så jag har alltid varit

men utan framgång. Slutligen hittade vi en uppfö-

intresserad av kraften i visuellt språk och konst.

dare i Mora. Vi besökte uppfödaren och träffade
Busters mamma och pappa som båda var otroligt

Vad inspirerade dig att skriva den här boken?

varma och öppna, speciellt

Vi köpte vår schnauzer Buster efter att vi flyttade

hans pappa.

från London till Ljungskogen i Skåne 2010. Snabbt

Buster var störst i sin

blev han mitt ankare till vårt nya liv och hem i

kull, och från det ögonblick

Sverige. Buster fick mig att känna mig mer ”hemma”

vi såg honom vid 8 veckor

här och när jag skulle gå ut med honom började jag

visste vi att han var vår

knyta kontakter med andra hundmänniskor.

kille.

Det är ensamt att byta land, särskilt till en

Mina två små pojkar,

plats där människor är väldigt etablerade som på

som då bara var 6 och 7, föll

en mindre ort.

bokstavligen

för

honom
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och vi var alla överens om att han skulle passa

Som vuxen tycker jag oerhört mycket om boken!

perfekt i vår familj med pojkar som har fullt upp

Men visst är det en barnbok eller är det både en

med att klättra i träd och vara ute på äventyr. Det

barn- och vuxenbok?

var kaos, Buster var alltid otroligt upptagen och
stod för galenskapen i vår familj på den tiden!

Min vision var från början att skapa en coffee
table-bok, med vackert tygomslag som föräldrar

Buster har varit den mest otroliga vän för mig

och vuxna ville ha liggande framme i sitt hem. Allt

och har varit basen i vår familj i Sverige. Stadier-

för många barnböcker är alldeles för skrikiga och

na i hans liv från rolig och busig tonåring till an-

göms i bokhyllan. Eller så är de dyra och fina och

svarsfull och omtänksam supporter som vuxen,

förvaras utom räckhåll för barnen.

till nu - min gamla stilige ”gentleman”, kärleksfull,

Den ursprungliga inbundna boken gjordes

full av djupa tjut och lågt talande samtal, främst

med tjocka sidor av kartong, så från utsidan såg

kring mat och mys.

den elegant ut i sitt vintagegröna tygomslag, men

Vi bestämde oss för att köpa Lucy, en svart
dvärgschnauzer, när Buster var sex. Jag trodde

sidorna var tjocka och lätta för små händer att
vända blad i.

aldrig att jag skulle kunna älska en annan sch-

Poesin är skriven med rim och ordvalen är

nauzer så mycket som jag älskar Buster, men Lucy

ganska vuxna. Ordmelodin och illustrationer-

har gradvis smugit sig in i mitt hjärta och jag full-

na stödjer förhoppningsvis varandra så att den

komligt avgudar hennes kärleksfulla och smarta

yngre läsare kan upptäcka nya ord, och texten är

karaktär. En sak är säker – mitt liv kommer aldrig

lekfull och sofistikerad nog för en vuxen publik.

att vara komplett utan minst en schnauzer som
sällskap!
Har du någon uppfattning om hur många vuxna
Du bor inte själv i Falsterbo, utan strax norr om,

som köpt boken för egen del?

hur kom det sig att du valde miljön i Falsterbo?

Den feedback jag fått från bokhandlare i Stor-

Det var i Falsterbo Buster och jag träffade Nalle

britannien är att ungefär hälften av publiken för

och Teddy på en promenad – och det var där vän-

den ursprungliga engelska inbundna versionen

skapen utvecklades och de tre hundarnas olika

är vuxna, vilket jag var nöjd med. Jag skapade

karaktärer och skillnader blev allt tydligare. Fal-

också en pocketversion och en liten bokversion

sterbo har också underbara färgglada badhytter,

på engelska och en inbunden version på svenska.

som jag gillade som den visuella bakgrunden till

Så jag hoppas att det finns något för alla åldrar!

historien. Det är något med de där badhytterna i
Falsterbo som ser så glada ut!

Kommer du skriva och illustrera fler böcker eller
göra andra produktioner kring dessa hundar?
Jag har skrivit en bok för varje årstid som uppföljare till denna första bok. Årstiderna är så olika
här på ”Näset”, det är så tydliga skiftningar i både
naturen och vädret, vilket jag älskar. Böckerna
är skrivna och redigerade men jag har inte illustrerat dem ännu. Jag har sen tidigare även gjort
en en ljudboksversion och fyra låtar som ackompanjemang till boken.
Äe lite nyfiken på illustrationsmanéret – har
sett att du på vissa ställen blandat foto och illustration. Berätta.
Mixed-media-illustrationerna är inspirerade
av flera olika collage- och fotokonstnärer som jag
beundrar. Detta har jag kombinerat med en teknik
som jag var med att ta fram när jag arbetade med
specialutställningar i London och Köpenhamn.
Landskapen är baserade på fotografiska bilder,
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av Camilla Skoglund
jag ville att de skulle kännas autentiska.
Sen gjorde jag blyertsskisser av Falsterbostranden och tryckte dem på stora akvarellpapper
som färglades – dessa utgör landskapsbakgrunderna till illustrationerna. Paletten med akvarellfärger jag valde är pulserande, eftersom jag ville
att illustrationerna skulle kännas inspirerande
och medryckande. Hundarna och badhytterna
är gjorda som collage, dvs de är lagda ovanpå akvarellandskapen - och är skapade i oljepastell så
att man får känslan av texturen och fluffigheten i
hundarnas pälsar. De känns också mer dynamiska
och lekfulla för att tilltala barn.
Boken har vunnit en del priser. Berätta.
Den ursprungliga engelska boken med hårda
pärmar vann ”Junior Designer Award” för bästa
bildbok 2014 och ”Prima Parenting Award” (Highly
Commended) 2015. Det var otroligt spännande då små eller egenutgivna böcker ofta inte får
så mycket erkännande – så dessa båda betydde
mycket för mig.
Jag utnämndes också till Vellinge Kommuns
Litteraturentreprenör 2015. Det var underbart
med lokalt stöd också.
Hur får man tag i boken – om man vill köpa den?
Böckerna finns på svenska och engelska hos
Adlibris, Bokus och Akademibokhandeln.se
Sök på författaren Jules Nilsson eller ”Hundarna i
Falsterbo” eller ”Falsterbohundarna”. D
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Hälsa

Tandborststund med hund –
lätt att göra rätt på flera sätt!
Dålig munhälsa är ett vanligt och ofta

på den andra) och 10 hundar fick sina

minskade mängden tandsten hos några

smärtsamt problem hos hundar som i

tänder borstade (ena sidan manuellt och

individer. Stressnivåerna hos hundarna

många fall påverkar hundarnas livskvali-

andra sidan med ultraljudstandborste).

minskade under studien och visade att

tet. För att upprätthålla god tandhälsa re-

För att utvärdera effekten av behand-

tillvänjning sker hos de hundar som får

kommenderas daglig tandborstning men

lingarna undersöktes hundarnas grad

daglig tandvård. Resultaten kan för-

många hundägare tycker att det är svårt

av inflammerat tandkött (gingivit), plack

hoppningsvis inspirera och uppmuntra

att borsta hundens tänder och upplever

och tandsten före och efter behand-

hundägare att ta hand om sina hundars

att hunden inte vill.

lingsperioden. Utvärderingen gjordes av

tänder i hemmet.

I en studie som utförts vid Sveriges

en veterinär som inte visste vilken av be-

Lantbruksuniversitet undersöktes fyra

handlingarna respektive hund hade fått.

olika behandlingsalternativ för hem-

Hundarnas stressnivåer under behand-

tandvård på hund; manuell borstning, ul-

lingen bedömdes med hjälp av en veten-

Kontakt: Lena Olsén, Universitetslektor

traljudstandborste, en nylonhandske och

skapligt utvärderad metod (ett så kallat

Institutionen för kliniska vetenskaper

en fingertuta av mikrofiber. Hundarna

FAS-protokoll Fear, Anxiety, Stress).

(KV), Avdelningen för djuromvårdnad

fick daglig tandvård i 5 veckor. Elva

Alla fyra behandlingarna förbättrade

hundar behandlades med textil (nylon

hundens munhälsa och minskade tand-

på ena sidan av munnen och mikrofiber

köttsinflammation och plack. Dessutom
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Källa: SLU

Länk till publikationen

Testpanel

Det är svårt att prata om tandtroll med din hund!
Därför ligger hela ansvaret på husse och matte, att se till att

andra produkter att komplettera med. Använd inte din egen

hundens tänder blir ompysslade och att vovven har en god

tandkräm då hundar är känsliga för fluor och andra ämnen som

munhygien.

finns i ”människotandkräm”.

För att förebygga tandsten, tandlossning och andra tand-

I detta nummer har vi valt att kika på lite olika tandkrä-

sjukdomar är regelbunden tandborstning viktig. Det är den

mer speciellt framtagna för hundar. De är oftast smaksatta

”mekaniska” rengöringen, dvs att man gnuggar med tandbors-

med lever eller något annat som hundarna gillar, för att bli mer

ten, som ger störst effekt. Du kan använda en mjuk tandbors-

motiverande. Men det som faktiskt är helt avgörande för om

te och bara vatten. Men det finns en rad olika tandkrämer och

tandkrämen gör någon verkan är om den innehåller ”enzymer”.

Petosan Toothpaste 70 g

Märke

Virbac Enzymtandkräm, 70 g

Beaphar, 100 g

Aptus Bucadog
(gel)

Trixie

Testat av:

Camilla

Camilla/Jan

Sara

Sylvia

Sylvia

Enzymer

Nej

Ja

Ja, ”avancerade
enzymer”

Nej

Ja

Kyckling

Kyckling

Lever

Kött

Malt

Ja

Ja

Baggis är inte
imponerad och
ställer bara upp
under protest,
Ybbe är imponerad
av allt som man kan
smaska på.

Ja

Ja

49 kr

79 kr

59 kr

50 kr

149 kr

Smak

Hunden accepterar

Pris

” Vi använder Virbac hundtandkräm som kostar 79:- hem i brevlådan från
Apotea. Den smakar kyckling och är jättegod. När husse har kört med brumgrejen och tandkrämen i vår mun brukar vi slicka varandra om munnen. Det är
någon sorts enzymer i den som dödar tandtrollen säger han. Vi skyndar oss till
husse när han tar fram den.
Hälsningar från testpatrullen Äzter, Mazze och Vicke.”

Julen är
härlig men
farlig!

D

et finns mycket faror som gömmer
sig för våra fyrbenta vänner – så väl
i vår julmat som i det som vi julpyntar
våra hem med.
Viktigt också, att alla i hushållet
är medvetna om att inte lägga farliga
julklappar under granen i förtid. En
vackert inslagen chokladkartong lurar
t ex inte hunden, utan doftar underbart
och inbjudande.
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Se upp med följande:

Gottebordet

Julmaten

Mörk choklad, nötter, russin och saffran – är farligt för hunden.

Vår svenska julmat, t ex julskinka är mycket fet och salt, och det

Choklad är giftigt för hundar, nötter kan sättas i halsen eller

klarar inte hundar av. Annan mat som t ex köttbullar innehåller

fastna i tarmen, och även hundar kan vara allergiska. Russin och

mycket lök, vilket också är farligt för hundar.

vindruvor kan ge akut njursvikt och ibland har det dödlig utgång.
Saffran är mycket giftigt för hundar – så bjud aldrig hunden
på Lussebullar med saffran.

Julblommor

Klappar och pynt

Mistel, julstjärna, hyacint, julros, tazett, tulpan, amaryllis och

Se upp med julpynt och glaskulor samt stearinljus, som kan bli

liljor är giftiga blommor. Och tänk på att plocka upp både blad

farliga leksaker för busiga hundar.

och bär som faller ner på golvet, och kan ätas upp.

Paketsnören är farliga för tarmarna – så plocka upp dem
från golvet. Och låt bli snören på hundens julklapp!
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Julklappstips till
din bästa vän!
Självklart ska din bästa vän också få en julklapp.
Vi har valt ut några produkter som vi tycker passar extra bra för säsongen. Ett praktiskt regntäcke
som skyddar mot det värsta busvädret på vinterpromenaden, en mysig badrock att svepa in sig i
efter badet eller en våt promenad – och så
en rolig leksak med jultema.
På 4DOGS.se hittar du fler julklappstips och allt
för din hund och pälsvård.

Regntäcke Vimy

Tåligt regntäcke i mjukt och smidigt material.
Hundtäcket har rutigt nylonfoder, två vattentäta
dragkedjor och insydda dekorband med reflex.
Finns i rött, turkos och gult.
Medlemsrabatt 10%

Badrock Dry Dude från Show Tech+
Praktisk och skön badrock som effektivt
absorberar vattnet i pälsen efter badet.
Elastiska band runt halsen håller badrocken på plast. Finns i flera färger.
Medlemsrabatt 10%

Julleksak – Ren med pipljud

Rolig hundleksak med jultema.
Tillverkad av plysch och rep. Ca 43 cm.
Medlemsrabatt 10%

MEDLEMSRABATT!
För Schnauzerringens medlemmar har vi valt
ut dessa julklappstips som vi lämnar 10% rabatt på
under hela december! Beställ i god tid för leverans till jul!
Rabattkoden får du via nyhetsbrev från Schnauzerringen.
www.4dogs.se

Pyssel

Gör en personlig julklappsinslagning
till en schnauzervän!
Är du glad för att pyssla, så har du här ett enkelt sätt att göra en riktigt fin inslagning till någon som både uppskattar ditt fina
arbete och älskar schnauzer. Allt du behöver är lite papper och en mall, och den finner du här intill. Vi gjorde både en påse och ett
paket – men påsen är kanske att föredra då den inte rivs sönder när man öppnar. Mottagaren ska ju våga öppna paketet.

Du behöver:
D

Lim

D

Sax

D

Blyertspenna

D

Papper 170-250 g i kulörerna: rött och svart eller grått.

D

Färdiga ögon – och en röd glittrig tofs men det går lika bra
att göra både ögon och nos i papper.

D

Påse med botten – 18x23 cm

Vill du göra din egen inslagning? Mallar att skriva ut på
nästa sida.
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Blinga upp mörkret
När mörkret tränger på och vintern står för dörren kan lite extra ”bling”
i tillvaron pigga upp.

Varför inte börja dagen med en vacker mugg som
sätter guldkant på tillvaron. Sidan dashingdogs
har något extra för våra hundar, men också något
för oss mattar och hussar.

Får man ”pynta” sin schnauzer? På en del sidor på
nätet ser man kreativa klippningar och färgningar och det kanske känns lite för mycket för oss i
Sverige, men varför inte en liten söt rosett i luggen
eller ett halsband med rosett på.

Om man önskar en lite rockigare, eller en grymmare stil, kanske ett halsband
i äkta fuskguld med glimmande dollartecken kan vara något. Guldet kommer
glimma så väl i gatlyktans sken som på julmarknader framöver.

Ett halsband, eller två, eller tre, är ändå något alla
behöver. Noble dog har så många superfina att det
är svårt att välja vilka man ska visa. Ett brett med
feta nitar till stora tuffingen eller kanske ett med
diamanter i alla regnbågens färger till? Sa jag
att de även har koppel som matchar? Det finns
koppel med nitar så väl som med diamanter, som
hör till. Risken är överhängande att ett fjärde
halsband läggs till samlingen.

Självklart ska man även lägga lite bling på ett
trimbord för att förgylla veckans skötsel på
bordet. Vår sponsor 4dogs har ett i guldfärg
och ett i silver. Kanske kan man blinga till lite
extra med lösa diamanter till kanten.

Våra älskade hundar bryr sig kanhända inte så
mycket om extra bling men skulle absolut uppskatta lyxigt hundgodis från Hundgott. Får man
inkomster får man utgifter, som mormor brukar
säga. Blinga till promenaden med blingig godisficka och bajspåserulle i guld? Klart nödvändigt i
vintermörkret. Guldbajspåsehållare från United
Pets köps från Zookompaniet eller Amazon.

Aktivering

Hoopers

– den nya hundsporten.
En av de nyaste hundsporterna är Hoopers – en amerikansk
hundsport som än så länge är relativt ny i Europa. Det är en
sport med mycket glädje och som är bra och utvecklande för
hunden genom att den får agera mer självständigt.
Hoopers går ut på att felfritt ta sig igenom en hinderbana bestående av så kallade ”hoops” (bågar), tunnlar, tunnor och staket
– en sport som kräver ett bra samarbete mellan hund och förare.
Hoopers passar alla hundar.
Ålder, ras och storlek spelar nästan ingen roll. Förutsättningen
är dock att hunden gillar att samarbeta. Sporten är lämplig för
hundar som inte får hoppa på grund av fysiska begränsningar.
Hundföraren behöver inte heller vara en superatlet eftersom
förarens roll är att stå stilla och dirigera från en bestämd plats.
Banorna byggs med flytande mjuka linjer, utan skarpa
svängar eller vridningar, vilket är skonsamt för hunden.
Hur går Hoopers till?
Hoopers består av en bana som hunden måste gå igenom i
en viss ordning. Till skillnad från agility behöver hunden inte
hoppa på en Hoopers-bana. Banan består av bågar (hoops),
tunnlar, tunnor och staket (grindar). Ordningen, avståndet och
antalet hinder beror på klassen som hund och förare startar i.
En annan stor skillnad mot agility är att hundföraren inte
springer. Hundföraren tar sin hund till start i början och går
därefter in i sitt utsedda ”dirigeringsområde”, som inte får
lämnas under tiden hunden springer på banan. Hunden guidas
på distans med endast kroppsspråk och ljudsignaler.
Något du vill testa på?
Kurser börjar finnas tillgängliga lite här och där.

Schnauzern Berit tränar Hoopers. Berit kommer

Läs mer på www.svenskahoopersklubben.se

från Cubits Kennel och bor i Nynäshamn.
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Allt det du
behöver för

en snygg

schnauzer.
Arbetet med pälsvård på en schnauzer, blir både enklare
och bättre med rätt verktyg.

D

På Parma har vi arbetat med trim- och pälsvårdsprodukter
i mer än 20 år och har allt du behöver för såväl
vardagsskötsel som trimning.

srabatt
Medlem

10%

Som medlem i Schnauzerringen har du 10% i vår
webbshop samt på slipning av skär och saxar. Vid
beställning anger du den kod som har skickats till
medlemmar i mail och SMS. Har du inte fått den skicka
ett mail till sekreterare@schnauzerringen.se

www.parma.se
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Notiser

18% planerar att ta
med hunden till jobbet
efter pandemin!

Klart hunden ska
ha en julklapp!

Världens första hemmatest för dräktiga hundar
tillverkas nu i Finland!

Pandemin och hemarbete har gjort att

En undersökning visar att 69% av de

Nu blir det möjligt att själv göra ett dräk-

många förverkligat drömmen om en egen

hundar som har en matte på mellan

tighetstest på sin tik i lugn och ro hemma,

hund. När pandemin är över planerar

20-49 år får en julklapp. Bor de dessutom

utan att behöva åka till veterinären.

närmare var femte hundägarna att ta

i storstan, så får de en lite mer påkostad

med hunden till jobbet – det visar en färsk

julklapp än dem på landet.

undersökning som Agria Djurförsäkring
låtit göra bland fler än 500 hundägare.

Mer än hälften av alla hundägare planerar att köpa en julklapp till sin

I Sverige har det tidigare varit ganska

hund. Vanligaste är det bland kvinnor

ovanligt att medarbetare tar med sig

i åldersgruppen 20-49 år där hela 69

hunden till jobbet. Men pandemin tycks

procent har något kul till sin hund på in-

ha ändrat på det.

köpslistan inför julen.

Hur har du själv planerat för den
dagliga omsorgen?

Hundägaren över 50 år lägger i genomsnitt 212 kr på julklappen, medan de
yngre köper en mer påkostad klapp med

Läs mer här!

ett värde som snittar på 262 kr.
Lyxigast är det för 5% av hundarna

Källa: Agria Djuförsäkringar enkätun-

i storstan – deras hundägare lägger

dersökning

nämligen 1000 kr eller mer på julklappen.

11% fler...

Källa: Agria, december 2020 . D

Med hela 11% har antalet nyregistrerade

Topp-5-lista för
julklappar till hunden!

hundar ökat, hos SKK under 2020. Det är
den största ökningen under 2000-talet.
Källa: SKK och Jordbruksverket. D

1.Leksaker (81%)
2.Godis (79%)
3.Bäddar, filtar och fällar (22%)
4.Koppel, selar och halsband (18%)
5.Kläder (14%)
Källa: ArkenZoo’s webbaserad enkät,
okt-nov 2020. D
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I Salo i Finland tillverkas nu världens
första hemmatest för dräktiga hundar,
där du enkelt själva kan testa din tik om
hon är dräktig med 96% säkerhet.
För produktionen ansvarar läkemedelsföretaget Salofa.
Källa: tidningen SSI.fi. D

Mål för

Schnauzerringen
Rasklubben, som är en ideell förening,
har till mål att inom ramen för svenska schnauzer- och pincherklubbens
stadgar tillvarata specifika intressen
för rasen genom:
D

Att väcka intresse för och främja avel
av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rashundar.

D

Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling 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 relationemellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

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.
Bli medlem här:
https://schnauzerringen.se/medlemskap/
Avgift: 300 kr/år
Familjemedlem: 80 kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare:
150 kr första året

I avgiften ingår också medlemskap i SSPK (Svenska schnauzerpinscherklubben)
Följ vårt arbete till www.schnauzerringen.
se och i facebook gruppen Schnauzerringen
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Klubbsidor

Nya förutsättningar för avläsning och registrering
av HD-resultat i Sverige
Bakgrund

Motion till Kennelfullmäktige 2021

De drastiska förändringar i avläsningsresultaten från HD-scre-

Svenska Schnauzer-Pinscherklubben, Svenska Brukshund-

eningen som uppmärksammades i flera raser. För schnauzer

klubben, Svenska Spaniel och Retrieverklubben samt Svenska

sjönk andelen HD A och B från 85% till under 50%. Vid Svenska

Stövarklubben lämnade då in följande motion till fullmäktige,

Kennelklubbens fullmäktige 2017 beslutades, att tillsätta en ut-

som hölls den 23-24 oktober:

redning för att undersöka orsakerna till försämringarna.
Utredningen presenterades på våren 2019 och konstaterade
att den främsta orsaken till försämringarna var att röntgentek-

Undertecknade specialklubbar yrkar härmed att SKK utan
dröjsmål reviderar rådande praxis rörande registrering av
röntgenresultat på följande sätt:

niken blivit digital och fler fall av dysplaster kunde upptäckas.
Man ansåg också att orsakerna inte var genetiska vilket styrks
av att aveln inte har förändrats under tidperioden d.v.s. det

D

bildavläsning avseende svenskregistrerad hund, som görs

har inte skett någon ökning av kullar där någon förälder hade

enligt FCI-norm i annat EU-land än Sverige, skall gälla för

C-höfter.

registrering inom SKK på samma sätt som röntgen och

Hela utredningen utgick ifrån att avläsningarna var

bildavläsning som skett inom Sverige.

korrekta och endast skillnader mellan olika svenska avläsare
undersöktes.

D

tanke på hur olika höftlederna är uppbyggda. Frågan besvarades ej. Det påpekades också att aveln är internationell och
måste så vara, särskilt i raser med liten avelsbas. Avvikande
bedömning mellan olika länder blir då ett avelshinder. Hela utredningen med undantag av en bilaga som inte kommenterades
i rapporten andades status quo och allt blir bättre av sig själv.
Vid Kennelfullmäktige 2019 gavs Centralstyrelsen i uppdrag
att låta genomföra en omläsning i Tyskland av 50 schäfrar.
Detta har ännu inte skett – motiv ”Corona”!
SSPK agerar
Efter att ha påtalat problemen med utvecklingen i våra raser
och inte fått gehör tog SSPK kontakt med Tyska PSK och fick
då kontakt med deras officiella avläsare Dr Silke Viefhues,
HD-Zentrale, som var villig att avläsa våra röntgenbilder.
Hittills har 50 schnauzrar avlästs av Dr Viefhues och avläsningarna har redovisats i detaljerade protokoll (exempel i bilaga
1). Resultaten visar att i 30 fall (60% !) har det lett till bättre
resultat. I några fall har förändringen varit från C till A1. Endast
en omläsning har blivit sämre från B till C1. Resultatet har presenterades för Kennelklubben, men det gavs ingen respons.
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Röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade
valpar skall ingå i den svenska indexberäkningen.

I samband med att utredningen presenterades ifrågasattes
bland annat varför alla raser avlästes med samma kriterier med

Resultat från röntgenundersökning och därtill hörande

D

Avläsningsprotokollet till hundägaren skall utformas i
enlighet med, och innehålla samma information som det
protokoll som lämnas av tyska GRSK.”

Centralstyrelsen avstyrkte motionen, men Kennelfullmäktige
biföll motionen utan ändringar. Centralstyrelsen uppmanades
också att genomföra den omläsning som man fick i uppdrag att
genomföra 2019. D

Klubbinfo

Kennelfullmäktige 2021
Vid kennelfullmäktige, som hölls i helgen den 22–24 oktober

Mentaltest

MT för i första hand Schnauzer planeras till den 12 juni i Fal-

valdes en ny ordförande som heter Thomas Uneholt. Detta

kenberg.

innebar att Pekka Olsson inte blev omvald, vilket var val-

Mer info kommer i nästa nummer av Schnauzerbladet.

beredningens förslag. Vår ordförande i SSPK Bo Skalin blev

Länk till anmälan: https://sbktavling.se/competitions/40453

dock omvald som ledamot i CS. De motioner som behandlade HD-avläsningarna gick igenom, vilket kommer att innebära
förändringar av registrering, avläsning och dokumentation av
HD-resultat. Utländska resultat ska också kunna registreras

För att få deltaga på MT ska hunden först ha gjort MH/BPH
samt vara minst 18 månader gammal.
Kontaktperson Falkenbergs BK Sylvia Johansson
rus@falkenbergsbk.se D

hos SKK. Centralstyrelsen fick även i uppdrag att genomföra
en omläsning av 50 schäferhundar utomlands, vilket egentligen
är ett gammalt uppdrag från föregående KF. Vi har gått före
med omläsning av ca 50 schnauzrar i Tyskland och beslutet vid
KF innebär att dessa resultat får legitimitet. Protokollet från
KF är ännu inte publicerat och vad beslutet innebär i detalj får
vi återkomma till.

Är ni sugna på
utställning igen?

Nu är planerna i gång för Schnauzerringens inofficiella utställning

Årsmöte 2022

i Västerås. Så se till att boka in en helg tillsammans med övriga

Vårt årsmöte blir den 26 februari på Irsta bygdegård utanför

raser inom SSPK. Det kommer vara en riktig hundhelg med

Västerås.

roliga aktiviteter. Även SSPK kommer att ordna med utställning

Tidplan för motioner, valberedning:

denna helg.

Motioner till styrelsen				

2022-01-15
När och var kommer detta vara?

Underlag till verksamhetsberättelse och -plan till styrelsen 			

2022-01-01

När: 14 maj 2022

Handlingar till revison				

2022-01-29

Var: First Camp i Västerås

Kallelse årsmöte					

2022-02-05

Revisionsberättelse				2022-02-12

Håll utkik på hemsida, facebook och i Schnauzerbladet för

Valberedning förslag				2022-02-12

närmare information.

Årsmöteshandlingar				

2022-02-19

Årsmöte					2022-02-26

OBS! Om ni bokar boende på campingen så meddela att ni
tillhör SSPK som anordnar utställningen – så ska ni få rabatt

I samband med årsmötet kommer en lättare lunch att serveras. D

på boende.
Hoppas vi ses! D

45

oo

Julhalsningar

46

God Jul &
Gott Nytt År!
önskas alla valpköpare
och vänner!
Ulrika & Jennie Hjort
chevroletskennel.se
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Sponsring för
medlemmar 2021
Till sist...

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 uppfödarlistan)

D

Vi sponsrar också medlemsaktiviteter med
upp till 500:-.

Omläsning av röntgenbilder

Nu finns möjligheten till omläsning av röntgenbilder. Denna utförs av Dr

Ansökan om sponsring skickas efter genomförande tillsammans med kopia på pro-

Silke Viefhues, som är officiell för tyska PSK (Pinscher Schnauzer Klub).

tokoll (gäller BPH,MH,MT)

D

Resultatet från omläsningen kostar 300:- men ändrar inte SKK:s
registrerade avläsning. Anvisningar och beställning via länk:
Hur man överklagar resultatet från SKK:s avläsning till Nordiska
Panelen se länk:

https://schnauzerringen.se/avel-ny/
Anmärkning: Detta gäller tills SKK:s regler för registrering enligt
beslut på Kennelfullmäktige har reviderats.

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 april.

Planerat innehåll:

D ”Gårdshunden” - schnauzrar som
lever på gårdar.
D Nyheter inom MH & MT
D Ny tävling
D Nya typstadgar inom SKK
48

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