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                 Ordförande har ordet
Nu är snart hösten här med härliga promenader, hundkurser och hundträning. Vi ser också fram 
emot ett uppfödarmöte, som kommer att innehålla en genomgång och presentation av av vår revi-
derade RAS, men även intressant föreläsning om de tumörsjukdomar, som förekommer hos vår i 
övrigt friska ras. Föreläsningen kommer att hållas av forskare från SLU. Mer om detta i kommande 
inbjudan.

Vi har haft en fantastisk utställningshelg med många deltagare och en trevlig jubileumsmiddag-
med återblickar av Boel Nicklasson, Carina Andersson Rapp med flera. Vi riktar ett särskilt tack till 
Ida Björklund, Martin Eriksson, Monika Johansson och hennes Jonny, som har jobbat förtjänstfullt 
med Ronden efter sena avhopp i utställningsgruppen. Det gläder mig att dom är beredda att ställa 
upp inför nästa år. Martin kommer också att samordna Schnauzerringens sponsring till vilken han 
har aktivt bidragit.

Vi har alla erfarenhet av att tid är en bristvara, som fort förbrukas. Detta gäller även de av oss 
som är pensionärer. Inom styrelsen har vi redan börjat planeringen inför nästa år och vi kommer 
att arbeta under hösten med verksamhetsplan 2020. Min egen tanke om detta är att vi ska bli en 
aktivare rasklubb, som alla  schnauzerentusiaster vill vara medlemmar i. Medlem i Schnauzerring-
en är också automatiskt medlem i Svenska Schnauzer Pinscher Klubben (SSPK). Ett nyckelord 
är värde, att medlemmar såväl hundägare som uppfödare, ska uppleva att man får ett mervärde 
för sin avgift. Vi har under året sponsrat BPH-, MH- och MT-tester. Vi arbetar med rasfrågor inom 
både Schnauzerringen genom avelskommittén och SSPK. Vi har varit mycket aktiva i HD-frågan 
och fortsätter bevaka denna. Vi planerar att nästa år sponsra HD-röntgen. Vi tror att det arbete, 
som vi, SSPK och andra rasklubbar har lagt ner för att komma till rätta med den negativa trenden 
för HD-avläsningarna, kan komma att förbättra situationen åtminstone på sikt.

Vår avelskommitté har lagt ner ett stort arbete på revideringen av RAS (Rasspecifik Avels Stra-
tegi), vilket är ett uppdrag, som vi har skyldighet att redovisa till SKK. I det arbetet har ingått att 
genomföra och sammanställa en hälsoenkät. Vi är stort tack skyldiga avelskommittén med Carola 
Selin Sabel, Karin Åström och Margareta Delborn.

Schnauzerringen är ingenting utan medlemmarna och vi i styrelsen är alltid beredda att ta del av 
idéer, kritik och synpunkter. Med detta önskar vi er en aktiv och härlig höst med era fantastiska 
hundar.

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

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

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



Om tjejer och bebisar

Jag gillar tjejer. Särskilt schnauzertjejer och allde-
les särskilt när dom luktar gott. Jag har fått busa 
med tjejer som luktar gott och då har det blivit 
bebisar. Schnauzerbebisar är väldigt fina. 

På bilden är min och Izzas bebis som heter Ali-
ce. Jag tycker hon är jättesöt och fin. Det tycker 
domarna också när hon är på ringspring. Hon blir 
champion när hon blir stor säger husse och det tror 
jag med.

Nu är det så att jag har en egen tjej hemma som 
kallas Mazze. Husse har skaffat henne åt mig från 
Danmark. När hon kom till oss luktade hon Dan-
mark. Husse sade att det är wienerbröd och dans-
ka pölser hon luktar. Det gör hon inte längre. Nu 
luktar hon falukorv och ärtsoppa precis som husse.

Den sista tiden har hon börjat lukta väldigt gott. 
Så gott att jag har börjat tänka på om det är dags 
för bebisar. Husse säger nänänä, hon är för liten 
för det. Det tycker jag är lite jobbigt. Dessutom har 
husse stängt in mig bakom grindar, tror han. Det är 
en baggis att hoppa över dom och det har jag gjort 
två gånger. Då har husse tagit mig i nackskinnet 
och ropat nänänä! Nu har han gjort grindarna hö-
gre, men det tror jag kan gå ändå, men jag väntar 
tills husse inte ser på.

När vi ska ut och promenera måste husse gå med 
Mazze först och sedan mig. Det blir cirkus annars 
säger han, vad nu det betyder.

Jag hoppas Mazze börjar lukta som vanligt igen så 
vi kan busa utan att husse ropar nänänä!

Nu ska jag gå och kolla vad som händer på vår 
gata, för det har jag nästan glömt bort att göra.

Hälsningar från Vicke Viking (Mazze hälsar också)

Ankiris Alice

Jag bakom galler



Hunden är ofta tjockare än hundägaren tror 
Tycker du att hunden är lite rund om magen? Förmodligen inte, eftersom de flesta 
hundägare är rätt nöjda med hundens vikt. Men en enkätundersökning bland landets 
veterinärer ger en helt annan bild – de upplever att hela 45 procent av hundarna lider 
av övervikt.
 
Endast 9 procent av hundägarna tycker att deras hundar är överviktiga. Det rimmar 
alltså dåligt med den verklighet som veterinärerna möter på kliniken eller djursjukhuset. 
Det visar två undersökningar* som Agria Djurförsäkring låtit göras.
Hundägarna är förstående med att de stora bovarna i kampen mot övervikt är - föga 
förvånande - för mycket mat i kombination med för lite motion. Men också att hundarna 
äter fel typ av foder. En extra köttbulle eller en ostskiva verkar vara vanligt att sticka åt 
hunden, med försämrad livskvalitet och i värsta fall förkortad livslängd som följd.
Varför är det så svårt att banta sin hund? Det handlar väl bara om att minska på maten 
eller?

För att fler friska och glada hundar krävs rätt mängd av foder och motion. Det låter 
enkelt, men det gäller att bryta invanda vanor och att alla i hundens familj är med på 
noterna, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.
15 procent av hundägarna anstränger sig inte alls för att hjälpa hunden att gå ned i vikt. 
Den gruppen som däremot vill göra något åt problemet försöker framför allt att minska 
på fodret men också att öka motionen.

Men vad spelar det för roll om hunden är extra rund om magen?
Förr eller senare får hunden problem med försämrad livskvalitet och sjukdomar – di-
abetes, ledproblem, hjärtproblem, cirkulationsrubbningar, sämre immunförsvar och 
leversjukdomar. Tunga raser löper också större risk för avslitna korsband och andra 
traumatiska skador. Ohälsan medför inte bara besvär och smärta utan också livslånga, 
kostnadskrävande behandlingar och i värsta fall ett förkortat liv.

Så här håller du koll på hullet:

Våga fråga din veterinär om hunden är lagom i hullet
• Du ska kunna känna hundens revben och den ska ha en tydlig midja
• Belöna hunden med hundgodis eller några bitar av dagsransonen av hundfodret
• Mät upp fodret utifrån rekommenderad mängd på förpackningen
• Ge aldrig hunden sötsaker och matrester
• Motion regelbundet och gör det som passar din hund– cykla, spring, promenera.
• Prova dig fram och ha roligt tillsammans! 

* I samarbete med Sveriges veterinärförbund gjordes en undersökning som besvara-
des av hundratals medlemmar i veterinärförbundet. Företaget PFM Research genom-
förde undersökningen som riktades mot 300 hundägare.

Agria 19 augusti 2019

Publicerat med tillstånd av Agria



Viktökning
Schemat för viktökning nedan är hämtat från den danska ”Sundhedsbogen” producerad av MSD 
Medical Animal Health i Danmark och publiceras med deras tillstånd. De svarta kurvorna har lagts 
till för att visa fyra tänkbara slutvikter för schnauzer. Det allmänna rådet ” Du ska kunna känna 
hundens revben och den ska ha en tydlig midja” gäller först och främst, men diagramet kan vara 
en hjälp för att följa upp valpens utveckling. Viss ledning kan man få om man vet föräldrarnas slut-
vikter.



Varm bil – en dödsfälla!

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

TEMPERATUR I BILEN
Klockslag       Temp ute    Väderlek Temp i bilil

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

Källa: SKK 2014

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

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

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

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

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

VÄLKOMMNA TILL UPPFÖDARMÖTE 2019 
(Även hanhundsägare, som registrerat sin hund på vår hanhundslista är välkomna)

När: 19 oktober 2019 kl 09.30
Var: I SKK:s lokaler i Rotebro
09.30   Startar vi med kaffe och smörgås.
10.00   Går vi igenom RAS, vilket nu är reviderat, med reflektioner och   
   diskussioner om hur vi gemensamt, till nästa revidering, ska arbe- 
   ta vidare i vår uppfödning för att bevara vår härliga ras.
13.00 – 13.45  Lunch.
14.00 – 15.30  Föreläsning av en onkolog från SLU om tumörsjukdomar på hund.  
   Enligt tillgänglig statistik från de största försäkringsbolagen är   
   tumörsjukdomar hos schnauzer en av de vanligaste orsakerna till  
   att man ersätter veterinärbesök. Därför anser vi det angeläget att  
   få veta lite mer om dessa sjukdomar.
15.30 – 16.00  Frågestund.
16.00   Avslutning
 
Anmälan:   Görs till maggan@schnauzerringen.se
   Senast 1 oktober. Anmälan är bindande
   Kostnad för lunch 100 kr betalas till Schnauzerringens Plusgiro   
   151218-5
VARMT VÄLKOMNA
AVELSKOMMITTÉN

uppfödarmöte
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Kalendern 2020
Nu är det dags att börja tänka på att skicka in bilder till nästa års schnauzerkalender. 
Bilderna ska täcka årets alla månader och vara minst 3 MB stora för att bli bra i kalendern.

Bilder tagna med mobilkamera kan användas om det är en bra mobilkamera och ni inte zoomat in 
i mobilen. När Ni skickar bilden ska ni skicka i ”verklig storlek”.

Skicka era bilder till
kalender2020@schnauzerringen.se
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I år upprepar vi succén med schnauzerläger. Denna gång på Vilsta sportanläggning fredag till 
söndag den 20 - 22/9. Det finns möjligheter till övernattning på sporthotellet, i stuga eller på cam-
pingen.

Preliminärt program:

Fredag kl 18:00 Samling och schnauzerpromenad.

Lördag kl 09:00 - 16:00 och söndag 9:00 - 12:00
Viltspår, mer nosarbete, rallylydnad, lydnadstips, budföring, sök, trimtips, ringträning mm. Alla 
kommer att kunna deltaga med eller utan förkunskaper.
  
Vi äter gemensam middag lördag kväll på restaurangen, lunch på lördag och söndag kan också ätas 
på restaurangen, allt till självkostnadspris.

Inkvartering och måltider betalar ni själva. Aktiviteterna är kostnadsfria.

Anmälningstiden har gått ut, men ni kan kontrollera om det finns plats ändå genom att ringa
Anki på telefon 070-9624482 Janne 070-5620794.

Schnauzerläger 20-22/9
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Pristävling logotype
Vår logotype fungerar inte för tryck i större format och har med tiden försämrats. Ett alternativ är 
att göra om den med bibehållande av den nuvarande layouten, men i förbättrad form och vektori-
serad. Ett annat alternativ är att göra en helt ny layout. Kraven är att den skall visa båda färgerna, 
vara vektoriserad och det ska tydligt framgå att det är schnauzrar. 

Vi ger Er möjlighet att komma in med förslag. Förslagen skickas till redaktor@schnauzerringen.
senast den 21 oktober. Har du ingen möjlighet att göra en vektoriserad bild går det bra ändå. Vi 
kommer att ordna detta. Förslagen kommer att presenteras tillsammans med årsmöteshandlingar-
na och beslut om logotype kommer fattas på årsmötet.

Vinnande förslag kommer att erhålla som pris ett presentkort från vår sponsor Citypet.



Ronden 2019
Jubileumsutställning med ett dignande prisbord
Så var det då äntligen dags för vår alldeles egna utställning ”Ronden”. Utställningen hade föregåtts 
av ett intensivt arbete. Det blev sent sent manfall i utställningsgruppen på grund av valpning och hus-
renovering. Ida Björklund var ett tag själv i gruppen, men tack vare inhopp av sambon Martin Eriks-
son samt vännerna Jonny och Monika Johansson blev det ett lyckat slutresultat. 

Martin och några till hade jobbat med sponsorsraggning, vilket 
resulterade i ett aldrig skådat prisbord. 
Jubileumet till ära hade ett nytt elegant sekratariattält införskaf-
fats vilket monterades i mörkret sent på fredagskvällen.

Så var det då dags. Det blev tidig morgon för Martin och Jonny 
som ställde upp som parkeringsvakter. Ida, Monika och Lena 
tog hand om sekretariatet. Ida hann dessutom med att agera 
utställningsfotograf.

Det var totalt 43 anmälda varav 12 svarta och 31 PS schnau-
zers. Det var mer än på de senaste åren. Vädret var hög-
sommarlikt och alla såg ut att trivas. Ringsekreterarna Gunilla 
Sandström, Åse Rönnblom och domaren Öistein Eikeseth 
anlände, blev presenterade och showen kunde börja.



1994 - 2019



Resultat
• RESULTAT RONDEN 
• 2019-08-31
• 
•    Hundens namn     Ägare
•       

• Schnauzer Svart 
• Valp 6-9mån 
• BIR   Schnaublacks What’s Up   Monica Håkansson
• BIM  Velvet Dandy’s Ludmilla   Veronica Lange, Maria Borg 
• Junior 
• BIR   Velvet Dandy’s Nidhögg    Veronica Lange, Maria Borg 
• BIM 
• Veteran 
• BIR  Velvet Dandy’s Aura    Veronica Lange, Maria Borg 
• BIM 
• Senior
• BIR   Schnaublacks Diana    Monica Håkansson 
• BIM 
• BIR & BIM   
• BIR   Velvet Dandy’s Aura    Veronica Lange, Maria Borg 
• BIM   Velvet Dandy’s Nidhögg    Veronica Lange, Maria Borg 
• Bästa uppfödargrupp
• Skäggdoppingens kennel 
• 
• Schnauzer Peppar/Salt 
• Valp 4-6mån
• BIR   Cegali’s Hauser     Robert Reimby 
• BIM  Grimetons Ziers Testarossa   Monica Bertilsson
• Valp 6-9mån
• BIR   Argenta’s Valkyria     Caroline Spetz, Boel Niklasson 
• BIM   Chevrolet’s Do No Harm    Charlotta Tillbom 
• Junior 
• BIR  Keeriis Caesar     Elisabeth Missfeldt
• BIM   Weinerts Amazone     Jan Hockart 
• Veteran
• BIR   Velvet Dandy’s Neapolitan Dynamite Eva Andersson 
• BIM
• Senior 
• BIR  Velvet Dandy’s Sigrid Storråda  Johanna Pettersson 
• BIM 
• BIR & BIM
• BIR   Argenta’s Saxe Segersäll   Boel Niklasson, Carina Andersson Rapp
• BIM  Chevrolet’s Jennie Jellybean   Ann-Christine Hellberg 
• Bästa Uppfödargrupp                
• Skäggebols kennel



1994 - 2019

• BEST IN SHOW 
• Valp 4-6mån 
• BIS 1 Cegali’s Hauser      Robert Reimby 
• Valp 6-9mån  
• BIS 1 Argenta’s Valkyria    Caroline Spets, Boel Niklasson
• BIS 2 Schnaublacks Whats Up   Monika Håkansson
• Junior  
• BIS 1 Velvet Dandy’s Nidhögg   Veronica Lange, Maria Borg
• BIS 2 Keeriis Caesar     Elisabeth Missfeldt
• Veteran
• BIS 1 Velvet Dandy’s Aura    Veronica Lange, Maria Borg
• BIS 2 Velvet Dandy’s Neapolitan Dynamite Eva Andersson 
• Senior 
• BIS 1 Schnaublacks Diana   Monica Håkansson 
• BIS 2 Velvet Dandy’s Sigrid Storråda  Johanna Pettersson 
• Uppfödargrupp
• BIS 1 Skäggdoppingen’s kennel   Marie Johansson
• BIS 2 Skäggebol’s kennel    Birgitta Önner
• 
• BEST IN SHOW
• BIS 1 Argenta’s Saxe Segersäll   Boel Niklasson, Carina Andersson Rapp
• BIS 2 Velvet Dandy’s Aura    Veronica Lange, Maria Borg 
• 
• BÄSTA PARKLASS
• Skäggdoppingens kennel     Marie Johansson 
• 
• BARN MED HUND 
• 1 Iza Henriksson -  Skäggebols Zazzineck (Zittra)
• 2 Simon Larsson -  Grimetons Ziers Testarossa (Sky)
• 3   Malva Önner -  Skäggebols Zebastiana (Jana)



Bilder från Ronden 2019

BIM o BIR Valp 4-6 mån BIM o BIR Valp 6-9 mån

BIS2 o BIS1 Junior BIS1 o BIS2

BIS1 o BIS2 Senior BIS2 o BIS1 Veteran



1994 - 2019

Bilder från Ida Björklund och Maria Borg

Ett hjärtligt tack till alla utställare, funktionärer och inte minst utställningsgruppen. Ni gjorde alla årets 
Rond till ett glatt och trevlig arrangemang. Vi gratulerar alla vinnare och det var ju alla. Ingen behöv-
de gå lottlös tack vare våra givmilda sponsorer, som får sin egen sida i bladet.

Vi hoppas att alla tyckte det var lika roligt som vi och att ni kommer tillbaka nästa år och tar med era 
schnauzerkompisar.

Utställningsgruppen och styrelsen

BIS2 o BIS1 Uppfödargrupp

BIS Parklass BIR Valp 6-9



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

Den nya generationen
Det är så underbart att se barn och ungdomar som gör ett så 
fantastiskt bra jobb med sina hundar.
Här är två som inte bara är duktiga i ringen utan också tar ett 
stort ansvar för sina hundar. Dom tränar dom och sköter dom 
med stort intresse.
Dom ska vi vara rädda om och uppmuntra dom. Vi ser gär-
na att domarna bidrar till detta i ringen. Det är ju dom som är 
rasens framtid och skall se till schnauzern fortsätter vara den 
fantastiska hund som vi älskar.

Det här är Simon Larsson, 14 år som visar sin fina fem månaders 
valp ”Sky” Grimetons Ziers Testarossa. Han går på ringträningar 
och valpkurs och ser fram emot nästa utställning.

Foto Jan Hockart

Iza Henriksson, 10 år med Skäggebols Zazzineck Grå som 
kallas Zittra. Hon gjorde ett jättebra handlingjobb, som hon ock-
så fick pris för i finalringen. Hon jobbar mycket med Zittra och 
henne kommer vi att få se mer av.

Foto Birgitta Önner

Tredje generationen Skäggebol, Malva 10 år som här visar upp 
”Jana” Skäggebols Zebastiana Grå. Det måste vara skönt för 
mormor Birgitta att veta att det finns två generationer bakom 
som kan fortsätta föda upp schnauzer

Foto:Birgitta Önner



Kommande

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Vi räknar med att nästa nummer kommer ut vecka 51 efter Stockholms Hundmässa. 

Planerat innehål:

• Ordförande har ordet
• Vickes funderingar
• Referat från uppfödarmötet 
• Reportage från Nordic Dog Show på Stockholm Hundmässa
• Reportage från schnauzerlägret
• Mer om den nya generationen (Vi behöver bilder)
• Mer om arbetande schnauzrar
• Julhälsningar från uppfödare (kostnad 50:- sätts in på 15 12 18-5)
• Aktuella frågor

Årsmötet 2020
Preliminärt kommer årsmötet att hållas den 22 februari 2020 på Örebro Brukshundklubb. Detta inne-
bär att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast lördag vecka 2. Mer om detta och kallelse i nästa 
nummer.

Årets hund i Schnauzerringen
Årets hund 2019 ”Kvalificeringsperiod 1/1-31/12 2019”

Resultaten ska vara inskickade senast 2020-01-15
Statuter, anmälningsblanketter och annan information hittar ni 
på schnauzerringen.se.

Det finns flera kategorier ni kan anmäla er till, inte minst under 
”Arbetande hundar”.

Priserna är eleganta rosetter, som delas ut i samband med 
årsmötet eller skicks hem till er.

Årets hund i SSPK
Årets hund 2019 ”Kvalificeringsperiod 1/1-31/12 2019”

Resultaten ska vara inskickade senast 2020-01-10
Statuter, anmälningsblanketter och annan information hittar ni 
på sspk.se.



Rondens sponsorer 2019



 

Troligen världens bästa pälsvårdesserie…. 
 

 

www.citypet.se  

Medlemmar i Schnauzerringen får 10% rabatt på Citypets produkter - ange kampanjkod: Perser2019

sponsring och medlemsrabatt 



Foto Lola
Julie Hunter Ward

Till sist
Kunde inte undanhålla er den här fantastiska bilden hämtad från FB-gruppen ”Standard 
schnauzers owners and breeders”. Jag tycker kanske att det ser ut som riesenschna-
zers, men stilen är definitvt schnauzer. Bilden är publicerad med fotografens tillstånd.


