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Årets jultomte heter Velvet Dandy´s Lord Byron och kallas
Ozzy. Han är en äldre herre, som fyller 13 år i februari.
Foto tog matte Mikaela Olsen.

Ordförande har ordet
RAS, vår reviderade Rasspecifika AvelsStrategi är nu godkänd av SKK:s avelskommitté. Den
finns utlagd på hemsidan. Vi tackar avelskommittén för allt arbete dom har lagt ner på RAS. I avelskommittén ingår Carola Selin Sabel, Karin Åström och Margareta Delborn. Renée Östrand har
också varit delaktig i arbetet.
RAS presenterades på uppfödarmötet den 19/10 i Rotebro. Referat från mötet finns i separat artikel. Det har framkommit önskemål om att kommande uppfödarmöten skall ge utrymme för samtal
och diskussioner om aktuella frågor, som rör uppfödningen. Detta ska vi beakta till nästa möten.
Avelskommittén gör ett engagerat arbete, vilket är beroende av öppenhet inom rasgemenskapen. Man kommer nu att arbeta vidare tillsammans med uppfödarna för att bibehålla och förbättra
rasen. Uppfödarna lägger också ner ett stort och engagerat arbete långt från den uppfödning som
sker i kommersiella ”hundfabriker” och ”designhundsuppfödning”.
Som enskild hundägare kan du ge ett stort bidrag till att bibehålla rasen som fysiskt och mentalt
sund. Det diskuteras ibland varför man ska höftledsröntga sin hund. Det är ju en relativt stor kostnad för dig som hundägare. Informationen om höftledsstatus är viktig för val av avelsdjur genom
att man kan få fram ett sannare avelsvärde än bara genom att titta på höftledsstatusen för föräldradjuren. Kostnaden för detta ligger på ca 1.700:- inklusive avgiften till SKK. Inom Schnauzerringen planerar vi att under 2020 subventionera HD-röntgen med 300:-/hund.
Mentaltesterna BPH och MH är också viktiga instrument i uppfödningen och ger dig dessutom än
utmärkt ”nyckel” till din hund. Dessa har i år subventionerats med 300:-/hund.
När det gäller den översyn av SKKs IT-system, som har aviserats, vill vi också arbeta för att det
ska finnas möjligheter med direktutskick till medlemmarna via e-post. Det fungerar ju i SBKs system och borde vara genomförbart även i SKKs. Detta skulle förbättra medlemskontakterna betydligt liksom värdet av medlemsskapet i Schnauzerringen.
Det finns några notiser i Schnauzerbladet, som påminner Er om dels ”Årets hund” och dels vårt
årsmöte som nu är beslutat att äga rum den 22 februari på Örebro Brukshundklubb.
Med detta önskar vi våra medlemmar och vänner en underbar Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen och Avelskommittén/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 ansträngningar. Vi tar tacksamt emot material i form av text och bilder. Artiklar utan signatur är skrivna av redaktören.

Ibland är jag jobbig
Ja, husse tycker det ibland. Han förstår inte att
det finns en massa intressanta djur som springer
omkring i skog och mark. Det går bara inte att låta
bli att vilja springa efter dom. Då får husse hålla i
mig och Mazze allt vad han orkar ända tills dom är
borta. Då tycker han jag är jobbig.
Ibland sitter husse och jobbar jättemycket med
viktiga hundsaker, som inte vi kan hjälpa till med.
Då vaktar Mazze och jag huset och tomten. När vi
får syn på något konstigt talar vi om det för husse ända tills han kommer och berömmer oss. Det
händer att vi lurar husse och kallar på honom när
våra grannar kommer förbi. Då verkar han inte
tycka vi är så duktiga utan säger bara ”nämen det
är ju bara Ove och Maggan” och sen går han tillbaka till arbetet. Det vet vi, men tycker att husse kan
hålla oss sällskap ett tag.
När vi inte har haft något att göra på ett tag kan vi
få ”schnauzerryck”. Då jagar Mazze och jag varandra genom hela huset. Mazze är värst för hon är
en flygande schnauzer. Hon rusar genom huset så
att soffkuddar, sängkläder och mattor flyttar på sig.
Vi kan hålla på ända tills husse kommer. Då suckar
han och börjar plocka upp efter oss. Han skäller
inte på oss, men berömmer inte oss heller. Då är vi
nog lite jobbiga. Ibland skrattar han bara åt oss och
skakar på huvudet.

Hela havet stormar

Ibland ordnar husse lekar åt oss. Det kan hända att han gömmer små godisar i hela huset. Då
stänger han in oss så vi inte ska kunna fuska och
sedan släpper han ut oss så vi kan rusa runt och
sniffa överallt. Vi hittar alltid alla godisar även om
han hittar nya gömställen. När vi är klara kommer
husse och ställer iordning överallt där vi har stökat
och bökat fast då ser han mest glad ut.

Hälsningar från Vicke Viking (Mazze hälsar också)

Hunden speglar ägarens stress
Det är känt i tidigare forskning att individer inom samma art påverkas av varandras
känslotillstånd som t ex stress. En forskargrupp inom Linköpings Universitet har undersökt om samma förhållande gäller mellan olika arter som lever nära varandra. I studien
undersökte man ett antal hundar och deras mattar. I studien deltog 58 hundar med
ägare. De raser som ingick i studien var border collie (25 st) och Shetland sheepdog
(33 st). Bland de ekipage som deltog fanns såväl tävlande hundar som sällskapshundar.
Aktivitetsnivån följdes under en vecka med hjälp av aktivitetshalsband. Ägarna fick
även fylla i ett formulär om sin och hundens personlighet. I tidigare forskning har visats
att ekipage som tävlar tillsammans får en stigande nivå av korttidskortisol, mätt i saliven. I den aktuella studien kunde man inte se någon påverkan av fysisk aktivitet vad
avser långtidskortisol, mätt i hårstrån. De hundar som tävlade hade dock en starkare
korrelation av stresshormonet med sina förare. Enligt forskarna skulle detta kunna bero
på den tätare interaktionen mellan förare och hund i tävling och träning.
Man kunde inte se någon tydlig effekt av hundens personlighet på långtidskortisolet.
Däremot var ägarens personlighet en stark påverkansfaktor. Av detta har man kommit
till slutsatsen att hundarna påverkas av ägarnas stressnivå vad gäller långtidsstress.
De raser som undersökts är typiska vallhundar, som är avlade för ett tätt samarbete
med sina förare. Det är tänkbart att andra raser inte påverkas i lika hög grad av ägarnas stressnivå. För detta krävs ytterligare forskning på andra raser.
Artikeln i sin helhet kan läsas via länken: ”Long-term stress levels are synchronized
in dogs and their owners”. Författare till artikeln är Ann-Sofie Sundman, Enya Van
Poucke, Ann-Charlotte Svensson Holm, Åshild Faresjö, Elvar Theodorsson, Per Jensen och Lina S . V. Roth, 2019.

Historier av, med och om
hundar
Historier där djur tillskrivs mänskliga egenskaper och känslor har funnits i alla tider. De berättades från början i muntlig tradition. Den som är känd för att först ha nedtecknat det
som kallas fabler är Aisopos, en puckelryggig grekisk slav
på 500-talet f.Kr., som skrev sagor om sina fångvaktare.
För att inte råka illa ut gjorde gav han dem djurgestalter.
En modern variant av fabler är tecknade serier och filmer
bland annat Walt Disneys. Sättet att berätta har också
använts i den politiska satiren från antiken fram till i våra
dagar. ”De kalla månvarvens tid” av Aeron Clement får
betraktas som en samhällskritisk fabel om människornas
erövring av mark från naturen på djurens bekostnad.
Ett annat sätt att använda djur i berättandet är då omvärlden betraktas utifrån ett djurs perspektiv, då i regel med
humor och ironi. När världen betraktas från sidan eller från
en annan position blir många företeelser underliga, löjliga
och lätta att ifrågasättas. Håkan Nesser, som är mest känd
som deckarförfattare har gett ut ”Nortons filosofiska memoarer”., där hunden Norton berättar om sitt händelserika liv
och sin kärlek till husse, vilken han betraktar med ett visst
överseende. En annan deckarförfattare, som har bidragit till
genren är Anna Jansson, som gett ut boken ”En brun hund
berättar”. Historien spänner från valplådan till agilitybanan.
Bruce Cameron har skrivit en underbar bok ”Mina liv som
hund”, inte att förväxla med Lasse Hallströms film. Detta är
den otroliga historien om en hunds sökande efter meningen med sitt liv. Eller snarare sina liv. Det visar sig att livet
som älskat husdjur inte är slutet på Baileys resa. De stora
frågorna börjar hopa sig. Vad är egentligen meningen med
tillvaron?
Hundstallet har gett ut ett litet bibliotek där 10 hundar
berättar om sina liv. Det är med tårar i ögonen man tar del
av deras historier. En av böckerna handlar om Björne. Han
berättar: ”Ibland är det bra att bitas lite för då får jag komma tillbaka till hundhuset. Där får jag ägg och köttbullar.
För det mesta är jag glad, men lite ledsen eftersom ingen
vill ha mig. En familj utan hundar ska hämta mig, men de
kommer inte och jag som hade badat och borstat tänderna.” Med böckerna får man också glädjen att bidraga till
Hundstallets verksamhet.
Vill man ta del av vad hundar verkligen ser, luktar och
känner ska man läsa ”Inside of a dog” av den amerikanske
forskaren Alexandra Horowitz eller Per Jensens böcker t ex
”Hundar som skäms: Myt eller sanning?”.

uppfödarmöte
RAS, vår reviderade Rasspecifika AvelsStrategi är nu godkänd av SKK:s avelskommitté.
Den presenterades på uppfödarmötet den 19 oktober i Rotebro. Vid mötet närvarade
också Maija-Leena Eloranta, som är den ledamot i SKKs avelskommitté som genomförde
granskningen. Vid mötet närvarade 20 uppfödare och hanhundsägare. Hälsoenkäten och
försäkringsstatistiken är en viktig del av underlaget för RAS. Denna visar att vi i det stora
hela har en sund ras. Så har t ex inte några signifikanta siffror på problem med höftledsdysplasi märkts i försäkringsstatistiken. Det som syns i vår statistik är olika tumörsjukdomar, vilket är gemensamt för många raser. Det kan finnas en osäkerhet i statistiken beroende på att en dvärg- och ibland en riesenschnauzer kan ha benämnts schnauzer. Typen
av tumörer variera mellan olika raser.
Med anledning av statistiken hade avelskommittén bjudit in en auktoritet på området, professor Henrik Rönnberg SLU, som reser över hela världen och föreläser om tumörsjukdomar och dess behandling. Vi fick lära oss att mycket händer på området och det finns en
del som vi hundägare kan vara observanta på när det gäller tumörer.

Maija-Leena Eloranta SKK:s avelskommitté med
Carola Selin Sabel och Karin Åström

Henrik Rönnberg, professor SLU

Schnauzerkalendern 2020
Kalendrarna 2020 är nu trycka och kan beställas från kassor@schnauzerringen.se. Glöm inte
att ange namn och adress. Kalenderna kostar
150:-/st inklusive porto och beloppet sätts in på
PG 15 12 18-5. Nytt för i år är att det finns två
bilder för varje månad. En bild av varje färg.

Årsmöte
Årsmötet 2020
Årsmötet kommer att hållas den 22 februari 2020 på Örebro Brukshundklubb. Viktiga datum enligt sammanställning nedan.

Handlingar				
•
•
•
•
•
•
•
•

Förslag till stadgar		
Motioner till styrelsen		
Årsredovisning till revisorer
Kallelse årsmöte			
Revisionsberättelse		
Valberedningens förslag
Handlingar årsmöte		
Årsmöte				

Senaste datum
2019-11-22
2020-01-11
2020-01-25
2020-02-01
2020-02-08
2020-02-08
2020-02-15
2020-02-22

På årsmötet kommer resultat av ”Årets hund” att presenteras och förutom stadgeenliga frågor kommer
frågan om ny logotype upp till beslut.

Pristävling logotype
Det kom inte in några förslag till logotype, däremot fick vi in många bilder på schnauzerhuvuden. Det var både svarta och PS bilder av fina schnauzerhuvuden. Vi kommer att plocka ut två
representativa huvuden, som ska användas i förslag till ny logotype. Vid urvalet togs hänsyn till att
bilderna skulle passa i logotypen och inte innehålla komponenter, som var svåra att maska bort.
Förslaget kommer att ingå i årsmöteshandlingarna som ett av förslagen från styrelsen där det andra
förslaget är samma som den gamla logotypen. Beslut om logotype kommer att fattas av årsmötet.

IDS Växjö 2/11
Växjö blev ett trevligt avbrott i höstmörkret med 14 st PS och 10 S schnauzrar. Båda färgerna dömdes av Samuel Carlid.
I finalerna placerade sig också schnauzrar med Velvet Dandy´s valp Falkor, som blev BIS valp, Velvet Dandy´s Aura BIS4 Veteran och Argenta´s Velencia som blev BIS4 Junior. Alltid lika roligt när en
schnauzer blir BIS. Det är fin reklam för rasen.

BIS1 Valp Velvet Dandy’s Falkor

BIS4 Veteran Velvet Dandy’s Aura

BIR PS, Velvet Dandy’s Neapolitan Dynamite
(veteran 9 år!)
BIM PS, Naomeh’s Absolut Enchanted, som blev
svensk och dansk champion.

BIS4 junior Argentas Valencia

NDS Stockholm 15/12
Stockholm blev en fantastisk upplevelse för schnauzerfantaster. Det var bara att njuta av alla fina
skägg. Totalt kom 45 schnauzers varav 28 PS och 17 S. Dessutom var det fyra grupper i uppfödarklass och en i avelsklass. Konkurrensen var störst i juniorklass tikar PS som hade 10 kommande
stjärnor. I championklass PS deltog 7 stiliga herrar som dock fick se sig slagna av en fantastisk
gentleman på hela 9 år. Moa Persson dömde PS och använde hela kortleken. I den svarta ringen
dömde Garach Domech Angel från Spanien.

BIS 3 Velvet Dandy´s avelsgrupp efter Aura.

BIR PS Velvet Dandy´s Neapolitan Dynamite (9 år)
BIM Argenta’s Precious

BIR S Velvet Dandy’s Fafner
BIM Velvet Dandy’s Aura (8 år)

Schnauzerringens monter som var mycket välbesökt. Utmärkt reklam för schnauzern. Stort tack till
Anki och Co som gjorde ett jättejobb.

Hundar som friskvård
Betydelsen av djur och framförallt hundar för människors hälsa har påvisats i ett antal forskningsrapporter. Begreppet ”bara en hund” är grovt nedvärderande av betydelsen för mänsklighetens kanske
äldsta och mest uppskattade husdjur. Först lite siffror - i Sverige är vi ca 10 miljoner invånare fördelade på 4,7 miljoner hushåll och av dessa är 1,8 miljoner ensamhushåll. Det sägs ibland att detta är
av egoistiska skäl, att man vill självförverkliga sig. Det finns säkert många orsaker till att svenskarna
ligger i topp i den statistiken, men i många fall beror det på orsaker som vi inte själva råder över och
många drabbas av depressioner i samband med separationer och förlust av livskamrater. Var femte
svensk har lidit av depression någon gång under livet. Det finns ett stort mörkertal i bland annat de
äldre som vårdas på olika boenden. Antalet hundar (enligt
tillgänglig statistik) är 0,9 miljoner fördelade på 0,6 miljoner
hushåll.
De som har förmånen att leva med hund, själva eller i familj
har goda förutsättningar att må bra och kan kanske slippa
hamna i socialt utanförskap och depression. Till detta bidrar
inte minst våra hundklubbar, ingen nämnd och ingen glömd,
med den sociala gemenskap som erbjuds med tävlingar,
träningar och utställningar. Möten mellan människor med
hundar sker också oplanerat på promenaden då det ofta
leder till samtal och socialt utbyte. Här kan kommunerna
göra en stor insats genom att anordna mötesplatser. I t ex
Örebro finns statistiskt ca 15.000 hundar. Dessa delar på 3
st hundlekplatser, som verkligen inte är tilltagna. Om man
ska leka med siffror blir det 10 st hundar/m2!
En kollega i brukshundklubben berättade i ett föredrag om vårdhundar en fantastisk historia om en
man som inte hade pratat på länge. Han vägrade också att lämna sitt rum. Han fick då besök av en
vårdhund med förare. Början var trevande, men efter besöket började mannen prata. Han frågade
efter hunden. Hunden fick visa lite av sina ”konster” och besöken blev regelbundna. En övning var
att hunden skulle välta käglor, men det var för lite plats i rummet, så mannen gick med på att sitta i
dörröppningen till rummet och titta. Så småningom var han ute i korridoren för första gången på år.
Mannens rum låg åt södersidan och blev varmt på sommaren. Man talade om för mannen att det
blev för varmt för hunden, men om man gick ut i skuggan i trädgården skulle det gå bra. Plötsligt var
mannen ute i trädgården. Det gick så bra till slut, att hans fru kunde ta med honom i rullstol ut på
promenader.
När det gäller att utbilda och få använda vårdhundar finns anvisningar hos Socialstyrelsen: https://
www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-8-7.pdf.
Slutligen kan konstateras att det finns undersökningar som visar på liten effekt vid användning av
vårdhundar. Man har icke förvånande betraktat effekten ur ett ekonomiskt perspektiv, men konstaterat att ”trivseln har ökat och vården underlättats”! Är inte det en viktig slutsats?
På bilden:Terapihunden Maja (Argenta´s Nevada) 6 år, matte och förare Sirkka Piisilä, båda utbildade på Hundens Hus i Sundsvall

Lotta Sunde
24 april 1952 – 9 oktober 2019

Lotta har somnat in efter ett halvårs kamp mot Cancer..
Hennes bror beskrev hennes liv som
Hav – Trädgård – Renovering – Bilkåren - Hund

Hav
Lottas pappa var sjökapten i Karlskrona. Hon fick genom familjen ett stort intresse för segling och även
tävlingar. Hon gillade vatten, även det som fanns under ytan. Lotta tog dykcertifikat som 17-åring.
Trädgård
Arbetade hos en grönsaksodlare och senare sommarjobb i Botaniska trädgården i Göteborg. Hon var
väldigt kunnig och gillade sina odlingar som hon skötte med gröna fingrar.
Renovering
Hon älskade att renovera och fixa själv med de nya lägenheter hon flyttade till. Det var alltid trivsamt
hemma hos Lotta.
Bilkåren
Lotta utbildade sig till laboratorierassistent men tröttnade efter ett tag samtidigt som hennes intresse
för bilkåren växte. Hos bilkåren blev hon en uppskattad instruktör. Lotta blev erbjuden ett jobb på P7 i
Revingehed i Skåne därav att Lotta flyttade till Dalby. Sista tiden i arbetslivet arbetade hon med fordonsutbildning i Halmstad.
Hund
2008 fick jag besök av Lotta som ville titta på Schnauzer. Vi hade en kull just då så både vi och hundarna blev rejält granskade. Lotta ställde sig i kö för en familjehund. Hon kunde också ha hund med sig på
jobbet vilket såklart var bra. Vi bodde ganska nära varandra eftersom vi också bodde i Skåne då.
Valpen föddes- fick ett lila virkat halsband och Schnaublacks Jasper blev hans officiella namn. Buster
skulle han heta och han blev en ny epok i Lottas liv. Ett LILA liv. Halsband, sele, plädar, leksaker.
Med Buster följde nya intressen, hon provade på utställningar och blev fast, hemma och utomlands.
Trimkurs för att hon själv skulle kunna hålla honom fin. De gick på Brukshundklubben och genomgick
även MH. Buster fick titlar Nord UCH och även C.I.B. Han blev dessutom diplomerad Servicehund med
besök på seniorboenden . Lotta var väldigt engagerad i Busters valpar och jobbade som assistent på
terapihundkurser. Buster kom att betyda ALLT för henne.
Hon var Schnauzerringens ordförande under två år. Lotta var en föreningsmänniska med god ordning.
Någon skrev på FB ”Rekordelig” om Lotta och det stämde bra på henne.
Schnaublacks Jasper of BBJ fick somna in dagen innan Lotta 20080608 - 20191008
Lotta och Buster kommer att spridas tillsammans i havet till vårens varma solstrålar.
										

Text Monica Håkansson

Specialsök
Specialsök
•
•
•
•

•
•

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan
vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.
Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av
specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.
Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på
samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.
Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade
hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.
Tidsplan för utveckling av specialsök: 2018-2019 Försöksverksamhet med förslag på moment genomförs där alla som vill kan prova på med sin hund. 2020-2021 Inofficiella prov genomförs för att kunna
utvärdera och revidera reglerna efter inkomna synpunkter. Till 2022 startar officiella prov.
Nose Work är en variant av specialsök där hunden söker efter olika hydrolat (eukalyptus, lavendel och
lagerblad). Administreras av SNWK, Svenska Nose Work klubben.

Mer om Att tävla med sin hund: https://www.brukshundklubben.se

Tävlande hundar
Emilia Östlunds ”Strike” i full fart på agilitybanan. Emila håller kurser i bland annat
rallylydnad.
Hennes andra hund Argentas Uno Unik är
än så länge bara snygg (SE JV19), men han
kommer snart ikapp Strike med det arbete
som Emilia lägger ner. Strike har titlarna:
LPI
LPII
RLD N&F&A&M
SE RALLYCH

Maria Axelssons ”Wiggo”, Argentas Giovanni
som är både snygg och smart med titlarna:
LPII
RLD N&F&A&M
SE RALLYCH
SE UCH
SE VCH
Maria har också två andra Argentahundar,
som hon jobbar med, Argentas Qingston
”Texas” som är 3 år och redan har titlarna:
RLD A
RLD F
RLD N
I flocken ingår också Argentas Veni Vidi Vici
”Izor” som är 11 månader.

Vi vill gärna ha in mer material om arbetande hundar
Skicka till redaktor@schnauzerringen.se

Den nya generationen

Canine Connections Roxie med Alma
Foto: Berit Ahl

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

Kommande
Årets hund i Schnauzerringen
Årets hund 2019 ”Kvalificeringsperiod 1/1-31/12 2019”
Nu är det dags att börja tänka på att anmäla till Årets hund
2019.
Info och statuter finns på hemsidan.
Nytt för i år är att ni som tävlar om utställningstitlarna skickar
era resultat till:
aretshundutstallning@schnauzerringen.se
Ni som tävlar om de övriga titlarna skickar era resultat till:
aretshund@schnauzerringen.se
Resultaten vill vi ha senast 15 januari 2020
Lycka till!
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 skall vara SSPK tillhanda senast 10 januari 2020.

Nästa nummer av Schnauzerbladet
Vi räknar med att nästa nummer kommer ut vecka 8.
Planerat innehål:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordförande har ordet
Vickes funderingar
Inför årsmötet
Ronden 2020
Reportage från My Dog Göteborg
Mer om den nya generationen (Vi behöver bilder)
Mer om arbetande schnauzrar
Aktuella frågor

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

Trimkurs Skara

Trimkurs med teori och praktik. Renée
och Carola lär ut knep och finesser så
att varje hund skall bli sitt snyggaste
jag.
Lärorikt och intressant och man kan
förstå att ingen blir någonsin fullärd i
konsten att få till bästa utställningstrimmet.

Julhälsningar

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla valpköpare och vänner!
/Chevrolet’s kennel
Ulrika & Jennie Hjort, Visnum, Kristinehamn

GOD JUL
och
Gott Nytt År
önskar

Rattling Beards Mazze, Vicke och Jan

Schnauzerringens styrelse och avelskommitté önskar alla
schnauzerentusiaster och medlemmar en riktigt
God Jul och Gott Nytt

Till sist
Några fartiga schnauzerbilder

Foto: Petra Tiittanen

Foto: Jan Hockart

Sponsorer Ronden

sponsring och medlemsrabatt

Troligen världens bästa pälsvårdesserie….

www.citypet.se

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

