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Äntligen!! Nu börjar vägen tillbaka mot ett 
normalt liv. Jag är så gammal att båda spru-
torna är avklarade. I helgen – sista helgen 
i maj – arrangerade SSPK tillsammans med 
Örebro Brukshundklubb MT och exteri-
örbeskrivning för våra raser. Två korade 
hundar blev det och en av dom var Elisa-
beth Missfeldts Zach (Keeriis Caesar), som 
vi gratulerar. Helgen efter var det samma 
program på Falkenbergs Brukshundklubb. 
Resultatet där vet jag inte när detta skrivs. 
Det jag vet är att först ut där blir min Vicke 
som troligen kommer att titta på ”lektanten” 
och undra ”vad håller du på med – detta är 
under min värdighet”. 

Den här tiden som har varit har lärt oss 
att ingenting är beständigt och lika, samt 
att det finns lösningar på det mesta. Så 
mycket som det har kommunicerats det 
senaste året har aldrig skett tidigare. Vi har 
lärt oss massor med alla webbinarier i olika 
intressanta hundämnen. Vi har också fått 
bättre kvalitet på våra styrelsemöten med 
de digitala lösningar som medger skärm-
delning och inte minst har vi kunnat se 
varandra. Mycket av detta kommer vi att ha 
glädje av också i framtiden. 

Det har klagats en del på vår överordnade 
organisation och även om allt inte är frid och 
fröjd har vi en mycket hjälpsam personal på 
såväl SKK:s som SBK:s kanslier. Vi fick till 
exempel hjälp av SKK med e-postadresser 
till alla registrerade schnauzerägare. Med 
hjälp av dessa kunde vi göra ett direktut-

Ordförande har ordet
skick och informera om vår verksamhet, 
vilket har resulterat i 20 nya medlemmar 
bara i maj. Det är ju en del av vårt åtagande 
enligt stadgarna att sprida kunskap om 
rasen och hundägandet. Vi kommer att fort-
sätta att skicka våra nyhetsblad.  

Vi fick också hjälp av SBK med e-post-
adresser till alla brukshundklubbar i landet. 
Dessa använde vi till att skicka en enkät för 
att se vilka vi kan samarbeta med för att göra 
egna MT och MH. Vi har nu en lista på 20 
klubbar väl fördelade över landet som har 
visat intresse för att ta emot oss. 

Ibland hör medlemmar av sig, men vi 
skulle önska mer input från er medlem-
mar såväl kritik, som idéer och hejarop. Jag 
lovar att vi lyssnar. Vi fick en fråga från en 
medlem om vi inte kunde trycka upp dekaler 
med vår nya logga och svaret på detta är att 
vi jobbar på en paketlösning för att på något 
sätt kunna erbjuda profilprodukter utan att 
behöva köpa på oss ett lager – vår ekonomi 
tillåter tyvärr inte detta. Är det någon som 
har idéer om detta hör gärna av er till mig 
eller Camilla Skoglund. 

Med hopp om att få se er i verkligheten 
på något av våra arrangemang, fortsätt vara 
rädda om er. 

Jan Hockart 
Ordförande, Schnauzerringen

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

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

vardagsskötsel som trimning.   

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 

Allt det Allt det dudu  
behöver för behöver för 
en snyggen snygg              
schnauzer.schnauzer.  

Medlemsrabatt 

10% 

http://www.parma.se
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 Äzter flyttar in
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8. Tema Hundsemester
10. Båtliv med schnauzer!
12. Vandra tillsammans med din   

  hund!
14.  Europa runt i husbil

18.  Hull och premiering hos   
  svenska utställningshundar 

20. Medlemskrönika
 Í m a stripper, a handstripper 

21. Fritt fram på fältet

22. Smått & gott
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26. Gott hundgodis som inte   
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 32  Trädgårsvistelsen kan vara   
  farlig

 33 Se upp för algblomningen!
 34 Fästingöverförbara sjukdomar
 35 Ormbett
 36 Vilket fästingmedel ska jag välja

Kontakt 
Ordförande
Jan Hockart
070-562 07 94
jan.hockart@outlook.com 

Vice Ordförande
Anki Thörnestad 
070-9624482  
vice.ordforande@schnauzerrin-
gen.se

Valphänvisare
Anki Thörnestad 
070-9624482
valphanvisare@schnauzerringen.
se

Omplaceringsombud:
Ulrika Hjort 
070-5448148
omplacering@schnauzerringen.se

Medlemsombud:
Ulrika Hjort 
070-5448148
medlemsombud@schnauzerrin-
gen.se 
omplacering@schnauzerringen.se

Webbmaster
Sylvia Johansson  
webbmaster@schnauzerringen.se

Sponsoransvarig:
Camilla Skoglund 
sponsor@schnauzerringen.se

Modell: Ybbe 
Fotograf: Sara Berg

38 Aktivering
 Gör en sökruta på promenaden

40 Schnauzertrick – en    
 uppskattad aktivitet!

42 Testpanel
 Sommar, sol och värme
 - då smakar en svalkande glass som bäst!

44 Notiser

46 Pyssel
 Fläta en egen kamptross. 

48 Avelskommittén
 Statistik från
 Avelskommittén
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Ibland får husse strålande idéer – tycker han. Det var 
så här att min gammelmatte Biggan hade en massa 
småskäggsvalpar hemma och hon behövde vila sig 
från Äzter som levde rövare med alla småhundar. 
Husse tyckte att vi kunde ta hem henne några dagar 
så Biggan fick vila sig lite. Så då åkte vi och hämtade henne. När 
hon kom hem till vår trädgård tyckte jag att hon var ganska snäll. Det 
var bara det att hon sprang till husse hela tiden. Det kan han gott ha 
tänkte jag. Då får jag vara ifred för det vill jag för det mesta vara. 

Äzter sprang efter husse hela tiden de första dagarna så jag hade det 
lugnt. Mazze har jag uppfostrat så hon slutar tramsa när jag säger till 
henne. Efter några dagar visade det sig att Äzter är en riktig retsticka 
och det värsta är att hon sätter fart på Mazze också. Nu är det slut på 
friden och husse är inte till mycket hjälp han bara skrattar när dom 
håller på.  

Vet ni vad!!! Nu har husse och Biggan bestämt att Äzter ska bo hos 
oss. Utan att fråga mig! Så nu undrar jag om jag kanske skulle flytta 
och skaffa ett annat jobb? Här är min platsannons: 

Äzter flyttar in 

Mazze, Vicke & Äzter
Läsarbild

Unga divan Lexie har fredagsfeeling. 
Foto: Matte Veronica Ivarsson.

Fast när jag tänker efter piggar det faktiskt upp med den lilla tokfian 
så jag stannar nog hos husse och hjälper honom få ordning på henne.

Hälsningar
 

Vicke
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Tema 
Hundsemester

 D Båtliv med schnauzer!
 D Vandra med din hund!
 D Europa runt i husbil

Maja på båtsemester
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Hund: Maja snart fyra år, 

Uppfödare: Louise Asterholm.  

Familj: Husse Mats och matte 

Cissi  

Hur ofta: 5-6 turer om året 

Längsta turen: 1 månad runt 

Danmark 

Favorittur: Överallt där det 

finns spännande saker att 

undersöka

D et förvånar oss alltid hur snabbt en schnauzer 
kan lära sig navigera och trivas i en helt ny miljö. 
Vi var lite oroliga för hur det skulle fungera 
med hund ombord när vi köpte segelbåten för 

snart fyra år sedan. 
- Hur kommer vi att kunna rasta henne ute till havs 

och tänk om hon skulle bli sjösjuk?  
 Det var många frågor och praktiska detaljer som vi 

fick fundera på innan den första resan, men nu när vi ser 
tillbaka på det, så var det inte någon stor sak att segla 
med en hund ombord. 

Maja lärde sig snabbt att leva på båten även om det rör 
sig, lutar och låter lite konstigt ibland. 

Väl ombord kollar hon alltid läget och framför allt, 
talar om för eventuella båtgrannar att hon har koll på 
dem. Dock är det inte alla som ser nöjet eller nyttan med 
just den proceduren. 

 Vaktinstinkten är väl det enda som kan vara lite stres-
sande, framför allt på platser där det var många båtar och 
mycket folk i rörelse. Motvilligt har hon även fått accep-
tera att “inga hundar på däck” är det som gäller när vi 
måste fokusera på seglingen. 

Vi får även planera resorna så att vi kan kasta ankar 
och ta jollen in till stranden för att rasta henne när hon 
behöver. Vissa gånger tror vi att hon bara låtsas för att få 
åka med jollen in till stranden! Att få henne att göra ifrån 

sig ombord på däcket visade sig inte fungera fastän hon 
fått en anvisad plats med matta. 

I augusti 2019, innan pandemin förhindrade allt 
resande så gjorde vi en längre segling runt Danmark. Det 
blev Majas hittills längsta resa då vi var ute i nästan en 
månad. Med egen soffa i salongen och stabila matskålar 
så var det inga problem med trivseln. Dynorna i sittbrun-
nen blev perfekta sovplatser och linan hon var kopplad 
med gjorde att hon kunde röra sig ganska fritt i sittbrun-
nen. 

Mest spännande var det varje gång vi kom till en ny 
hamn, Köpenhamn, Nyborg, Skagen, Ålborg etc. Så fort vi 
var färdiga med förtöjningen så ville Maja snabbt upp på 
däck för att utforska omgivningen. 

Vi upptäckte att det finns väldigt många hundar i 
Danmark som ofta springer lösa. Maja har inget problem 
med andra hundar men kan bli väldigt frustrerad om det 
kommer fram främmande lösa hundar. 

Det är inte alltid som vädret är lugnt och soligt, men 
även om vinden blåste styv kuling så klarade hon resan 
utan protester. Det var dock skönt att få krypa upp i 
mattes knä när Maja tyckte att båten gungade eller 
lutade väl mycket. 

Sen lärde hon sig snabbt att det är ganska bekvämt att 
ligga ner och äta om båten lutar eller det gungar mycket.

Praktiska tips: 
Vaccin: 
Kontrollera alltid vilka vaccin som krävs i de länder ni 
passerar. Lika viktigt är att veta hur lång tid man skall 
vänta innan man kan resa efter att hunden fått vaccin-
sprutan. 

Djurpass: 
För resor inom EU krävs det att hunden är id-märkt, 
att den är rabiesvaccinerad och har ett djurpass. Vissa 
länder tillåter inte att djur förs in från privata båtar i alla 
hamnar. 

Flytväst och lämpliga linor/koppel:
På en segelbåt kan det vara direkt olämpligt med en hund 
som rör sig fritt, både för båtens säkerhet och för att 
hunden inte skall förolyckas när linor och segel rör sig.

Båtliv med 

schnauzer!
Av: Mats Gustafsson 
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Oavsett om du är intresserad av att ta en 
kortare vandring över dagen eller ge dig ut 
på fjället i flera dagar så tveka inte, det är ett 
underbart sätt att njuta av naturen tillsam-

mans med sin hund! Jag heter Malin och bor med min 
sambo och sexåriga schnauzern Fokus i Tänndalen som 
ligger i västra Härjedalen. Här vistas vi på fjället under 
alla årstider och i denna artikel tänkte jag dela med mig 
av lite tips och förhoppningsvis kunna inspirera fler av er 
att ge er ut på vandring! 

Det många brukar fundera över först är utrustning. 
Det behöver inte vara så komplicerat och du kan såklart 
ha samma utrustning som vid en vanlig promenad, men 
när jag ska vandra längre så kan det vara skönt med sele 
på hunden i kombination med midjebälte på föraren. Det 
kan vara bra att ha med någon form av tasskydd (sko eller 
tossa) om hunden skulle trampa på något vasst. Fokus 
kan vara rätt frusen av sig om det regnar så regntäcke 
brukar också få följa med i väskan. 

Gällande hur långt vi kan vandra med våra hundar är 
det nog snarare vi människor som sätter begränsning-
en. Såklart det är bra att träna på hemmaplan så inte de 
nya distanserna kommer som en alltför stor chock men 
oftast är det vi som är tröttast efter en dag ute. Det som 
är viktigt är dock att se till att bära med tillräckligt med 
vatten eller planera sin vandring längs med vattendrag. 
Fokus älskar att doppa magen och svalka sig med jämna 
mellanrum under de lite varmare dagarna på fjället. 

Här i Funäsfjällen finns det gott om skyltade turer i 
olika distanser och vill man mjukstarta att fjällvandra med 
hunden så är det smidigt att hyra en stuga/lägenhet som 
tillåter hund och sedan planera dagsturer utifrån väder 
och dagsform. Vill du även tälta med din hund är det 
såklart mer att tänka på. Det finns sovsäckar för hund 
men det kan vara värt att testa olika lösningar på hem-
maplan. Fokus trivs bättre i en tröja och är det riktigt 
kallt så får han även sova under min dunjacka. Att ha 
något som isolerar tältgolvet underifrån är viktigt för att 
både människa och hund ska hålla värmen, det kan vara 

allt ifrån liggunderlag till renfällar. En trasa för att torka 
av den fyrbente innan den kommer in i tältet kan också 
vara en idé! På längre och tuffare turer är det också bra 
att tänka på att hunden också gör av med lite extra energi 
och ta med mer mat än vad som går åt på hemmaplan. Det 
går att köpa frystorkat färskfoder om man vill minska ner 
vikten att bära. Det går såklart även bra att lära hunden 
att bära sin egen mat i en klövjeväska men tänk på att det 
är ett fysiskt ansträngande arbete för hunden och den 
behöver tränas upp under en längre period med en suc-
cessivt ökande vikt. 

Vill ni åka utomlands så gäller det också att kont-
rollera vad som gäller för just det land ni ska till. Tex till 
Norge krävs det en avmaskning mot dvärgbandmask så 
att man planerar in ett veterinärbesök för det. 

En av våra härligaste vandringar var förra sommaren 
när jag, Jonas och Fokus vandrade från Ljungdalen till 
Helags fjällstation och även besteg Helagsfjället.  Det var 
strålande sol och rätt varmt så vi stannade och svalkade 
oss i vattendragen längs vägen och på vägen till toppen 
så fick Fokus busa i snön vid glaciären. Sista biten upp 
på Helags är rätt kämpig både för två och fyrbenta med 
blockstensterräng men vi tränar en del att hoppa mellan 
stenar även på hemmaplan och Fokus grejade det super. 
Uppe på toppen njöt vi av utsikten innan vi begav oss ner 
till tältet som vi slagit upp nära foten på berget. Nere fick 
vi mat och dryck och myste innan vi gick och la oss. Vill 
man vandra till Helags och sova på fjällstationen går det 
att förboka hundrum men en natt i tält tycker vi mest är 
mysigt! Det var relativt varmt men däremot lite regni-
gare dagen efter så medan vi rev tältet fick Fokus ha på 
sig regntäcke och vi fick ha honom bunden då renarna 
rörde sig precis bredvid oss. Vardagslydnaden är ganska 
bra och Fokus vill gärna vara nära oss men är det ren eller 
annat vilt i närheten glömmer han tyvärr bort sig och vi 
vill inte riskera att stressa och skrämma djuren. 

Vi älskar i alla fall att vandra och jag hoppas att det 
är fler som planerar att ge sig ut på äventyr med sina 
hundar i sommar!  

Av: Malin Stang

Vandra 
tillsammans 
med din hund!

Hund: Fokus 6 år, från 
Pinnsveins kennel. 

Familj: matte Malin och husse 
Jonas

Hur ofta: flera gånger per år

Längsta turen: 63 km på 3 
dagar

Favorittur: Ljungdalen till 
Helags fjällstation

Följ gärna deras äventyr på 
instagram: @malinstang

”Det var strålande sol och rätt varmt 
så vi stannade och svalkade oss i 
vattendragen längs vägen och på 

vägen till toppen så fick Fokus busa i 
snön vid glaciären.
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Europa runt 
i husbil

Hundar: Vicke 5 år, Mazze 
3 år och Äzter 1 år.
Familj: Husse Jan med barn 
och barnbarn. 
Hur ofta: Många resor till 
utställningar och andra 
hundaktiviteter. 
Längsta turen: 4 veckors 
rundresa genom Europa, 
600 mil. 
Favorittur: Alsace och 
Rehndalen samt kustvägen 
till Piteå. 

Jag har tidigare skrivit om våra resor med husbil 
i Europa. Det senaste 1,5 åren har det inte blivit 
några resor i Europa och inte så mycket i Sverige 
heller. Nu kan vi börja planera nya äventyr med 

husbilen. Etappmålen bestäms liksom tidigare av de olika 
hundaktiviteter vi roar oss med. Vi kommer att börja med 
en Norrlandsturné med SSPK:s utställning i Piteå som 
mål och sedan ska det rulla på. I planerna finns också en 
resa i höst på kontinenten. 

I år kommer vi att vara tre skäggisar och en slätrakad 
i husbilen. Skäggen får var sin bur med utsikt, för det 
måste dom ha. Jag har funderat en del på hur jag bäst 
ska kunna ordna det på uppställningsplatsen. Det finns 
ju varianterna med tält som ger lite mer rörelseutrym-
me för hundarna, men de är dyra. Jag har tidigare provat 
med galler typ valphage. Dom väger ganska mycket och 
det går åt minsta två för att det ska bli hyfsat utrymme. 
De är också lite för låga och inbjuder till utbrytningar. 

Den lösning som ska provas i år är de lättare canvasha-
garna (2 st) som blir högre och hägnar in hela utrymmet 
under markisen. En annan fördel är att de begränsar 
utsikten och därmed ”bevakningsområdet”. Jag har tagit 
för vana att ”presentera” grannarna på campingen för 
vaktstyrkan. Det brukar bli lugnast så. 

Jag har som vanligt skaffat ACSI-kort, vilket man kan 
använda på ett stort antal campingplatser och få försä-
songspriser. Det är ett utmärkt hjälpmedel för att hitta 
passande campingplatser/ställplatser på kontinenten. 
Med kortet följer en app, som är fantastiskt bra. Där kan 
man söka campingplatser i närheten eller var som helst. 
Det finns bilder och beskrivningar av faciliteter. Priserna 
finns angivna och är fasta. Campingarna har fått bedöm-
ningar och skrivna omdömen. Jag har hittills inte hamnat 
på någon dålig camping och dom flesta har varit riktigt 

bra. På dom flesta finns även stugor och andra boenden. 
Öppettider och tid då rabattpriserna gäller finns 

angivna. Det finns några enstaka campingar som inte 
accepterar hundar och det finns i så fall angivet. Dock 
är antalet hundar i regel begränsat till max två, men 
det finns säkert utrymme för förhandling. Det finns 
en mängd campingar som är anslutna i hela Europa. I 
England är utbudet mer begränsat, men de som finns 
har samma standard som i övriga Europa. För det mesta 
behöver man inte boka i förväg under för- eller eftersä-
song om det inte är helger. Under helgerna gäller i regel 
inte rabattpriserna.  

Skulle oturen vara framme finns det tillgång till bra 
veterinärer till vettiga priser i Europa. 

Gå på restaurang har jag inte upptäckt vara ett problem, 
inte ens med en livlig ung schnauzer. Vi har varit på res-
taurang i Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, England 
och Frankrike och blivit väl mottagna. Det är dock säkrast 
att fråga innan. Det kan finnas undantag. För det mesta 
finns det vatten och en godbit även till skägget. 

Färjor är ett särskilt kapitel. Vi har förutom den korta 
turen mellan Tyskland och Danmark åkt mellan Calais 
och Dover. På dessa färjor måste hundarna stanna kvar 
i husbilen, vilket inte har varit något problem. Vad som 
gäller i England efter Brexit är just nu oklart så åker ni dit 
är det säkrast att kontrollera med myndigheterna. 

Har du en husbil som väger max 3,500 kg kan du åka 
nästan överallt. I många städer är det krav på att diesel-
motorer ska vara miljöklassade. Du kan läsa om kraven 
och om miljözoner på Transportstyrelsen ” Miljözoner - 
Transportstyrelsen”.  

Beställa dekalen kan du göra här: Miljödekaler för 
Tyskland - DEKRA Bilbesiktning 

Lite man behöver veta för att resa utanför Sverige 
med hund och inte minst för att kunna ta med sig 
sina pälsklingar tillbaka hem: 

 D Djuret ska vara id-märkt   

 D Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies 
(OBS! Vaccination måste ske senast tre veckor 
innan utresa). 

 D Hundar som reser till Storbritannien, Irland, 
Finland, Norge och Malta ska avmaskas mot rävens 
dvärgbandmask. Avmaskningen ska intygas av 
veterinär och behandlingen ska utföras inom en 
period på högst 120 timmar och minst 24 timmar 
före den planerade resan. Kolla för säkerhets skull 
Jordbruksverkets hemsida. Ändringar kan ju ske. 

 D Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur 

 D Det är lämpligt att avmaska hunden innan man åter-
vänder till Sverige senast 24 timmar före inresa. 

 D Reser man med fler än fem hundar gäller särskil-
da regler som du kan läsa om på Jordbruksverkets 
hemsida. 

 D Vid resa utanför EU måste man kontrollera med 
landets veterinärmyndighet vad som gäller. För 
återresa till Sverige kan man följa en särskild guide 
på Jordbruksverkets hemsida.

Här kan du läsa mer!

Till sist njut av resan. Jag brukar ställa navigatorn på 
”undvik motorvägar” och göra stopp på trevliga ställen 
efter vägen. Målet är ingenting – resan är allt. Var rädda 
om er och kör lugnt. Lasten är dyrbar.

Ovan: ACSI-kort och medföljande app 

Brevid: Miljödekaler för Tyskland

Av: Jan Hockart

http://dekra-bilbesiktning.se
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter
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Redo att hoppa ombord! På europatour 
i husbil!

Härliga dagar på fjället!

Klövjeväska - för att bära lite av 
sin egen utrustning

Egen sovsäck från Ruffwear - köpes på 
doggie.se samt ett isolerande liggunderlag.

Skor som skyddar tassar mot skar-
pa saker - köpes 

på doggie.se

Midjebälta - för att slippa hålla i koppel 
-  från Trixie

En lätt och tålig vattenskål som 
går att fälla samman. från Kurgo. 

Köpes på bl a tinybuddy.se

Hundhage i canvas och med en ram 
av metall.Förankras i marken. 

Finns på campingvaruhuset.se

Trixie kyldyna aktiveras när den får 
vikt på sig, inget vatten eller kylskåp 
behövs. Köpes på vetzoo.se

Deryan UV-tält ger också skugga. 
Skyddar både hundar och barn. Tältet 
fälls upp på bara några sekunder!

Vattenflaska i rostfritt stål med lock 
av plast. Locket på flaskan kan an-

vändas som en vattenskå. Från Trixie 
- kan köpas på dogmania.se

Cooling wrap kylväst - mjuk väst 
som du bara blöt i kallt vatten över. 

Köpes på doggie.se

Gjuten spårlina som  även är perfekt på 
långpromenaden i skogen. Eftersom den 

är gjuten  klarar den även äventyr ute 
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Aktuell 
forskning

Hull och premiering hos 
svenska utställningshundar 

Kanske är det någon mer än jag som har hört en utställ-
ningsdomare som har kommenterat din hunds kropp med 
avseende på massa, volym eller vikt. Beroende på i vilken 
ända av skalan hunden befinner sig kanske du har tänkt 
att det här måste vi ändra på – allt för en bättre pre-
miering nästa utställning. Generellt har övervikten ökat 
bland svenska sällskapshundar. Detta är ett hälsopro-
blem på grund av följdsjukdomar vid övervikt eller fetma. 
Hur ser det då ut bland utställningshundarna och kan man 
påverka premieringen genom att ge hunden mer massa 
eller hull? 

Detta har forskare på SLU studerat och publicerat i 

en ny rapport. Man har utgått från BCS (Body Condition 
Scale) som du kan hitta här.
BCS har en skala från 1 till 9 där normal är 4 och 5, övervikt 
är 6 medan 7 och däröver betecknas som fet. Man under-
sökte 120 st hundar från 6 olika populära raser: chihua-
hua, tax, wippet, golden retriever, labradorretriever och 
fransk bulldog. Av dessa hade drygt 30% övervikt främst 
de tre senare, men ingen låg på skalan fet (7 och uppåt). 

Studien visade att det inte fanns några signifikanta skill-
nader mellan premieringen (excellent eller cert) för de som 
klassats som överviktiga och de som hade normal vikt. 

Artikeln och publikationen kan du läsa här:

1. Revben, ländkotor, höftben och övriga benutskott tydligt synliga 
även på långt håll. Inget märkbart kroppsfett. Kraftig förlust av 
muskelmassa.

2. Revben, ländkotor, höftben tydligt synliga. Andra benutskott kan 
vara synliga. Inget kännbart kroppsfett. Lindrig förlust av mus-
kelmassa.

3. Revben tydligt kännbara och eventuellt synliga utan överliggande 
kännbart kroppsfett. Ländkotornas övre utskott synliga, höftben 
skönjbara. Mycket tydlig midja och uppdragen buklinje

4. Revben tydligt kännbara med minimalt överliggande kroppsfett. 
Tydlig midja sett uppifrån. Tydligt uppdragen buklinjesett från 
sidan.

5. Revben kännbara utan överskott av överliggande kroppsfett. 
Synlig midja sett uppifrån. Uppdragen buklinje sett från sidan.

6. Revben kännbara med ett lätt överskott av överliggande kropps-
fett. Skönjbar, men ej tydlig midja sett uppifrån. Lindrigt uppdra-
gen buklinje sett från sidan.

7. Revben kännbara med svårighet, under ett tjockt lager av kropps-
fett. Märkbara fettdepåer över länd och svansrot. Ej synlig, alter-
nativt knappt synlig midja. Uppdragen buklinje kan eventuellt ses.

8. Revben ej kännbara, alternativt kännbara med hårt tryck, under 
ett mycket tjockt lager av kroppsfett. Stora fettdepåer över länd 
och svansrot. Ingen synlig midja eller uppdragen buklinje. Even-
tuellt utspänd buk.

9. Kraftiga fettdepåer över revben, längs ryggen och vid svansroten. 
Fettdepåer på hals och ben. Ingen synlig midja eller uppdragen 
buklinje. Tydligt utvidgad buk.

https://www.healthcareforpets.com/wp-content/uploads/2019/01/canine-body-condition-score.jpg
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/publicerat/sport--och-sallskapsdjur/hundnotiser/hull-och-premiering-hos-svenska-utstallningshundar/
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Medlems-
krönika

När den nya valpen skulle väljas sa under-
tecknad lite käckt att pälsen inte var prio ett, 
den kan man alltid fixa i efterhand. Jag fick 
hem något av en utmaning, en väldigt söt, 
mjuk och ullig utmaning. 

Efter att ha trimmat min första hund i tre 
år levde jag med känslan av att ha fått lite 
kläm på det där med att strippa hund. Jag 
tänkte lite naivt så att det är helt normalt att 
alltid ha extra lager sträv päls kvar under när 
man trimmat. Jag noterade att många be-
kymrade sig om ull och reflekterade lite fun-
dersamt över att de kanske inte hittat andis-
kardan; den där svarta mockapären som jag 
med rätt långa intervaller drog genom pälsen 
mest för att jag hört att man skulle göra det.  

Nu har även jag anlänt till den riktiga sch-
nauzer-trim-världen. Världen där man får 
bekämpa ull som om det vore trädgårdens 
pest: kirskål och där de sträva håren odlas 
som kära ömtåliga orkidéer. Världen där en 
hund snabbt kan förvandlas från ulltuss till 
naken kyckling. Det ultimata ullbekämpar-
hjälpmedlet har sökts med ljus och lykta 
och många kronor har lagts på att hitta det. 
Andiskardan var en start, men vad gör man 
med ull som klamrar sig fast vid hunden som 

en utsvulten bläckfisk. Diverse trimknivar 
har passerat och kasserats innan jag kom på 
fingerplockning var bästa vapnet mot ullen 
och näst bäst en dansk kniv.  

Kampen mot ullen är dock ingen singel-
match, det är mer som ett ultramaraton som 
upprepas som något slags Sisyfosarbete.  Nästa 
fråga är: hur mycket ska bort. Den nya kniven 
är så effektiv att det är fullt möjligt att få bort 
snudd på allt och vill man ha bort mycket eller 
lite ull från benen? Utmaningen stegras. 

Efter att ullen rensats och de sträva 
började växa med fler antal än tre i klunga, 
fick jag snabbt lära mig vad hål i pälsen 
är. Folk hade talat om hål i pälsen och jag 
skapade dessvärre KRATRAR. Min lilla valp 
hade så klart bara ett lager efter att ullen 
rensats bort och det sträva nått dagens ljus. 
Att skapa lager med korrekt bandad päls har 
krävt mycket arbete och tålamod 

Att få vara med om resan från ullig 
får-schnauzer till  korrekt bandad sträv 
schnauzer är ödmjukande, intensivt utmat-
tande och lärorikt, men nu har vi lager av 
härlig sträv päls. Hurra! Det var möjligt! 

Sara Berg

I’m a stripper, a hand stripper 

En ljus och en smula bitande vårdag 
samlades ett gäng ivriga schnauzrar med 
mattar på Gubbängsfältet i Stockholm. En 
första träning efter att Coronan drabbat vårt 
land och alla var taggade och förväntansful-
la. Röda koner på fältet markerade ringen 
och på en pall tronade ett paket köttbullar. 
Mjukt godis och hungriga hundar var anbe-
fallet. Målet var att skapa positiv förväntan 
och köttbullar och prinskorv var de främsta 
vapnen. Alla hade längtat efter en hundrela-
terad aktivitet och kanske kände sig de flesta 
som  gängets yngsta deltagare, en valp som 
skuttade av glädje och iver. Jippi liksom, nu 
händer det. Livet återvänder.   
Den första träffen handlade om att inleda 
så kallad friställning. På utställning ser man 
både de som friställer och de som flyttar 
hundens ben med händerna. Att friställa en 
hund innebär att man får hunden att ställa 
upp sig snyggt utan att röra vid den. Genom 
att röra sin egen kropp kan man justera 
hundens ben och hållning.  

Tränare var Emily Erling och Emily 
trummade in i oss att belöningen ska komma 
direkt när hunden gör något vi önskar. Det 
gäller liksom att ”komma på den” med att göra 
rätt och snabbt belöna den.  För hundar gäller 
det att man är tydlig säger Emily. Tydlighet och 
bekräftelse skapar trygghet hos hunden och 
en vilja att göra mer rätt. Emily menar att det 
är viktigt att skapa en positiv förväntan inför 
arbetet i ringen. Köttbullarna levererades direkt 
när hunden stod och en fingersignal betingades 
in hos hundarna. Varefter tiden gick ställde sig 
alla hundar bättre och bättre. Belöningen kunde 
vara godis men även lek är en belöning.  

Förutom att träna friställning och hante-
ring så sprangs det en hel del.  I en uppföljande 
kurs kommenterade det sk Baywatchsteget, 
som gärna mattarna ska anamma, helst med 
lite energi bakom. Inte bara hundar tränades 
alltså, även mattarna fick sig en duvning. Vi får 
se om någon dyker upp i röd baddräkt nästa 
gång.  

Vi var fyra schnauzer som skulle tränas för 
att komma in i ringen och det var både valpar, 
juniorer och äldre hundar som deltog vid det 
första tillfället. Alla satsar på att låta sina 
hundar komma in i ringen, en del med sig själva 
som handlers och någon med en tanke om att 
någon annan kan visa hunden. Schnauzrarna 
kom både från norr och söder i Sverige och 
några från lokalt i Stockholm där Gubbängs-
fältet ligger. Träningen gav mersmak så nu är  
det ett gäng schnauzers som med viss oregel-
bundenhet möts på Emilys träningar och en 
peppande grupp har skapats. Om fler vill träna 
med Emily så finns det en Facebook grupp 
som heter Ringträning med Emily Erling.  

Nu håller vi tummarna för att vi får tillfälle 
att träffas ute på 
utställningarna 
igen och att vi får 
lämna tiderna av 
socialdistanse-
ring bakom oss. 

 

Fritt fram på fältet

Vi i redaktionen tar gärna emot fler träningsreportage och tips på duktiga tränare runt 
om i vårt avlånga land.  
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VINNARE FOTOTÄVLING
Det var riktigt svårt juryarbete denna gång - så vi har 
korat 2 vinnare denna gång med dessa motiveringar: 

 D Tränar koppelgående. Foto: Emilia Östlund. Moti-
vering: Blicken mellan de två, den gamle schnau-
zern och den lilla flickan. Hon är så stolt att få gå 
med den älskade Strike och han åldersvis, upp-
märksam och omhändertagande.

 D Sova nära. Foto: Ulrika Hjort. Kan man annat än 
bli kär i denna bild - och så undrar man ju vad de 
pratar om...

T-shirts är på väg till vinnarna med post!

Smått 
& gott

Instruktör Peos tips 

Pussa inte hejdå!
När du ska lämna din hund ensam hemma, res dig upp och gå. Prata inte 
med hunden och ynka den inte för att du ska gå. Risken är att hunden 
känner att något är på gång och blir orolig. Samma sak när du kommer 
hem, säg ingenting till hunden de första fem minutrarna oavsett hur glad 
hunden blir. När hunden återvunnit självkontroll kan du hälsa på den. 

Vi önskar våra hundar kontroll över sig själva och sina känslor och genom 
vårt eget beteende hjälper vi hunden att finna trygghet och självkontroll.

Varmt lycka till med din hund. 
Peo

Schnauzer i konsten
I den tyska staden Stuttgart finns en fontän 
med en staty av en gammal nattväktare. Just 
denna staty känner en del schnauzerfolk till 
– då nattvakten nämligen har en schnauzer 
med sig på sitt arbetspass. Eller åtminsto-
ne tycker schnauzerfolk från världens olika 
hörn det.

För några hundra år sedan gick dessa 
väktare runt på nätterna och tände gatlyk-
tor och höll utkik efter eventuella bränder. 
Väktarna sjöng en sång när klockan slog 

SMART 
RESEDUSCH
Duscha hunden var som helst, med denna smarta 
lilla resedusch. Den räddar bilsäten, picknickfiltar 
och tält från leriga tassar.
Skruva fast reseduschen på en vanlig PET-vatten-
flaska från 0,5 till 2 liter. 
Duschen räcker i ca. 2 min. om du använder 
en 2 liters flaska. 
Kurgo resedusch kostar 129 kr på petster.se 

Hundvänlig
semestervistelse i 

Vimmerby!
Vid den idylliska badsjön Nossen, i utkanten av Vimmerby 
ligger den hundvänliga semesteranläggningen Vimmerby 
Camping. Här har de arbetat mycket för att göra hundfamil-
jer extra välkomna, berättar vår läsare Lisa som själv bor i 
Vimmerby. Så för dem som är pigga på en resa i Sverige i 
sommar är detta ett superbra tips! 

Vimmerby Camping erbjuder: 

 D HUNDBAD – med fin sandbotten och strand med gräsmatta

 D RASTGÅRD – nybyggd rastgård med några fasta agilityhin-
der – önskas fler så finns det att hyra.

 D HUNDDUSCH – nybyggd hunddusch inomhus i bästa ”SPA-
style”, med goda utrymmen för pälsvård.

 D VANDRINGSLEDER – goda möjligheter till härlig vandring 

 D HUNDBOENDEN – brett utbud av boenden där hundar är 
välkomna. Säng till din bästis finns att hyra. Självklart är ni 
välkomna med ert egna boende också i husvagn eller tält.

 D  HUNDMENY inkl dessert på restaurang Nossens veranda.

Läs mer på vimmerbycamping.se

FOTOTÄVLING

”Snyggaste 

sovställningen”
Tävla om ett örngott med din favoritbild på 
temat ”snyggaste sovstilen”. Det finns nästan 
lika många stilar som hundar. Men vem har 
den skönaste stilen? Skicka oss din bild och 
ange ditt namn, mobilnummer och så klart 
din adress dit du vill mottaga ditt pris, om 
du vinner. 
     Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 
30 augusti, 2021 till redaktor@schnauzer-
ringen.se Vinnarens bild trycker vi på ett 
örngott i standardformat.
Dessutom publiceras vinnarbilden i nästa 
nummer av Schnauzerbladet.
     Vinnaren utses av en jury bestående av: 
Jan Hockart, Sylvia Johansson och Emma 
Svensson. 

timmen, för att påminna stadens folk att vara försiktiga med eld.
Vid fötterna på denna nattvakt i brons står en hund, som de flesta 

schnauzermänniskor vill mena är en schnauzer, och då denna staty 
sägs vara daterad 1620 – så skulle detta bekräfta just att det är en 
gammal hundras. Men just åldern på statyn menar man dock inte 
kan stämma, eftersom skulptören var Adolf Fremd och han föddes 
1853, och fundamentet är daterat till runt 1900 och gjort av Heinrich 
Halbhuber.

Men  Fremd har fått inspirationen någonstans ifrån - och detta 
förändrar inget gällande huruvida schnauzern är gammal ras, för 
schnauzern är avbildad även i annan  gammal konst. 

https://www.vimmerbycamping.se/att-gora/med-hund/
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VINNARE FOTOTÄVLING
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Smått 
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SCHNAUZERNÖRDAR...
Shoppingguide för 

2.
4.

Sommar och sol med ljuvliga stunder på altanen med kall dryck i snygg cooler och fina coasters att 
ställa glasen på. Öppna dörrar som inte får slå igen fixas lätt med en schnauzerdörrstopp. Smycka 
uterummet med det finaste som finns på väggar och golv. 
En fin schnauzerfigur att ställa på ett bord eller på golvet – finns hos TV-aktuelle Karl-Fredrik på 
Eklaholm och hos webbutiken Vit Vitare Vitast - men den är populär och har en strykande åtgång, så 
kanske säkrast att köpa den digitalt, så att man inte kör i onödan.  Nu är det hög tid att schnauzerpynta 
sommarhemmet. 

1.

3.

 
1. Vinkylare 
Eller kylare till någon annan dryck som önskas lite 
extra kyld i sommar. 
Pris: ca. 75 kr. köpes på fruugo.se

2. Glasunderlägg
Snygga underlägg med korkundersida som skyd-
dar bordet. Format: 10x10 cm.
Pris: ca 40 kr – köpes från waggydogs.co.uk

3. T-shirt
Envis schnauzer tricks - tryck på en t-shirt, för den 
som inte lyckats med Schnauzertrick. 
Pris: ca. 195 kr, köpes på etsy.com 

4. Dörrstopp
En tung schnauzer sydd i grått fiskbenstyg och 
fylld med sand och polyester –  håller dörren på 
plats.
Format: ca. 21 x 20 x 24 cm. 
Pris: ca. 180 kr, köpes på amazon.se

5. Dörrmatta
Kokosmatta i 3 olika format: ca. 45x76 cm, 60x90 
cm eller 60x121 cm från Benson Threads. 
OBS! Får inte bli våt. 
Pris från 475 kr, köpes på etsy.com

6. Schnauzerskylt
En läcker gatuskylt som avslöjar vilken ras som 
gäller på denna gata. Finns i flera olika bakgrunds-
kulörer och format, tillverkad av aluminium. 
Pris från 190 kr, köpes på etsy.com

7. Vägglampa Schnauzer
Lampa tillverkad av 8 mm tjock MDF och lackerad 
i en halvblank svart färg. LED belysning monterad 
på baksidan. Mått: B 40 cm x H 30 cm.
Pris: 795 kr från Mörby Design (endast Facebook).

8. Tavelmotiv
Set om tre akvarellmålade svart-vita motiv av 
schnauzer. Dessa köpes som digital fil – så du 
laddar ner och och skriver ut i önskat format själv. 
Pris: ca. 135 kr, köpes på etzy.com

9. Schnauzerfigur
Format: 47x24x45 cm. Köpes hos Karl-Fredrik på 
Eklaholm – eller på vitvitarevitast.se
Pris: ca. 950 kr

10. Snyggaste strandshortsen! 
Finns både för dam och herr. 2 olika motiv med 
badande eller surfande schnauzrar. 
Pris: ca 265 kr just nu ord.pris. 565 SEK. Köpes på 
handfloor.com

9.

6.
7.

8.
10 .

5.
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Vem är ni – ni är både schnauzer-
ägare, uppfödare och har en hundgodisfabrik? 

Vår familj består av mig Anneli och min man Eric & våra 2 
numera vuxna barn. Jag har haft uppfödning av Schnau-
zer i många år men just nu tar jag en paus från uppföd-
ningen. Vi har en schnauzertik hemma Penny och en Af-
fenpinscher Zeus. Som mest hade vi 6 vuxna schnauzrar 
men jag känner att mitt jobb kräver såpass mycket av mig 
så 2 hundar räcker för mig nu.

När startade ni Hundgott?
Idén kom redan 2012 och vi startade då med att expe-
rimentera med vad och hur vi skulle tillverka, och vissa 
dagar gick det inte att gå in i huset för att det luktade så 
illa. 2014 började vi producera på riktigt och vi flyttade 
till ett ställe där vi kunde ha våra egna lokaler.

Vem är det som arbetar på Hundgott och hur drivs före-
taget? 
Det är jag som arbetar heltid med Hundgott, och min 
man hjälper mig när han kan då han har ett annat arbete. 
Vi flyttade och i den nya fastigheten fanns det ett stall 
som vi byggde om till tillverkningslokal som Jordbruks-
verket godkände för produktion av hundgodis/foder. 

Hur kom det sig att ni började tillverka hundgodis? 
Jag var på en utställning och en av mina dåvarande hundar 
Fenris hade tröttnat på köttbullarna, korven och kokta 
kycklingen så jag sprang bort och köpte torkad lunga och 
lever för vi skulle in till final. Det var det var supervarmt 
den dagen och jag var tvungen att ta av mig kavajen och 

hade ingen annanstans att lägga godiset än i BH:n vilket 
för stunden funkade bra Fenris gillade godiset och vi vann. 
Tyvärr uppstod problemet när vi gick ur ringen jag full-
komligt stank av godiset jag köpt det luktade ruttet kött... 
När jag kom hem höll min man på att kräkas av lukten 
och BH:n och tröjan åkte i soporna och det tog tre dagar 
och flertalet duschar innan doften släppte från huden. 
Det var då min man sa att jag, som tidigare arbetat som 
kock, borde kunna göra ett hundgodis som hundarna 
gillar men som inte stinker.

Ni tillverkar själva - hur gör ni detta? 
Vi tillverkar godiset i vår byggnad som är inredd för detta. 
Vi hämtar råvarorna (nötlunga/nötlever och nöthjärta) 
från Dalsjöforsslakteri. Dom är då nyslaktade så det är 
helt dagsfärskt. Vi skivar och fyller då torkugnarna med 
det och det som inte får plats läggs i formar i frysen och 
skivas och läggs in så fort föregående batch är färdig. Vi 
tillsätter inget på våra produkter utan dom är helt utan 
tillsatser eller konserveringsmedel. Vi kör ca 1–3 batcher 
i veckan och vi testar vårt hundgodis för Salmonella +
Enterobacteriaceae ca:8-12ggr/år och hittills har det 
varit fritt från detta.

Vad innehåller ert godis? 
Våra råvaror kommer från Dalsjöfors slakteri och djuren 
är en mix av ekologiskt uppfödda och icke ekologiskt 
uppfödda djur som har levt kring Västra Götaland. 
Godiset varierar i storlek men de flesta bitarna är 
tunna och ganska lätta att bryta. Lungan är lättast och 
den luktar också minst. Levern och hjärtat är betydligt 

Gott hundgodis 
som inte stinker!
Hundgott har varit sponsor till Schnauzerringen sen 2014! Vi ställde några frågor till dem, för att lära 
känna dem och företaget lite bättre. Det hela började på en hundutställning med inköpt godis som 
krävde total sanering av matte. Nyss utkommen ur duschen tändes idéen till att starta egen tillverkning 
av gott godis som är gott och inte stinker...

hårdare och luktar lite mer. 

Vad är största fördelen med godiset? 
Det bästa med vårat godis är att det är helt rent från till-
satser och konserveringsmedel. Det är närproducerat 
och testas. Det luktar väldigt lite och hundarna älskar 
det. 
Vår anläggning och produktion är godkänd av jordbruks-
verket och inspekteras av dem.

Hur säljs era produkter? 
Vi har återförsäljare som säljer vårt godis och vi har en 
webbshop så de som vill köpa vårt godis kan gå in på 
hemsidan www.hundgott.se och där kan ni beställa från 
webshoppen eller kolla om det finns någon återförsäljare 
på er ort.

Vilken godisvariant är mest poppis?
Den torkade lungan är en klar favorit

Era egna hundar, äter de alla varianter eller har de någon 
favorit?
Dom har ingen favorit dom äter alla 3 sorter

Ni är sponsorer till Schnauzerringen, hur länge har ni 
varit det?
Oj jag vet inte hur länge vi har sponsrat er, skulle gissa 
sen 2014 med vårt hund-godis till era utställningar/event 
och ibland med andra produkter.

Välsmakande och 
svensktillverkat 
hundgodis. 

Ett hundgodis för dig som bryr dig 
om vad din hund äter. 
Beställ på hundgott.se

 

Medlemsrabatt 

10%  

fram till den 5/8! 
Rabattkoden får du i ett nyhetsbrev från 
Schnauzerringen. 

http://hundgott.se
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Ett hundgodis för dig som bryr dig 
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Medlemsrabatt 

10%  

fram till den 5/8! 
Rabattkoden får du i ett nyhetsbrev från 
Schnauzerringen. 

http://hundgott.se
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Hälsa

Önskeprofil 
– ett bra hjälpmedel för 

schnauzerägare i danskt perspektiv
Danska Kennelklubben "DKK" genomför mentalbeskrivningar som i mycket liknar vår MH 
(Mentalbeskrivning hund) men till skillnad mot oss i Sverige har de dessutom gjort en rasspecifik 
”önskeprofil” för hur just schnauzrar ska reagera på de olika momenten.. Hur beskrivningarna 
går till kan ni se på en Youtubefilm.

Beskrivningarna sker i 8 aspekter: 

1. Kontakt 
2. Lek 
3. Jakt 
4. Aktivitetsnivå 
5. Rörelse 
6. Ljud 
7. Revir 
8. Högt Ljud (Skott) 

 

Önskeprofil 
I Danmark har kennelklubben tillsammans med rasklub-
barna utarbetat ”önskeprofiler” för många av raserna f.n. 
146 st. Man har definierat önskeprofilen som: "Grundre-
ceptet på hundens mentala egenskaper som rasklubben, 
uppfödaren, hundsportutövaren och familjehundsägaren 
skall kunna använda för att förstå och hjälpa sin hund". 
Önskeprofilen skall baseras på rasstandardens beskriv-
ning av hundens användningsområde och mentalitet. 
Mentalbeskrivningen är ingen tävling eller prov som ska 
underkännas eller godkännas. Den är heller inte ett facit 
på hur hunden ska vara. Önskeprofilen är ett recept på hur 
vi önskar – med grund i rasstandarden - att den specifika 
rasens mentalitet ska vara. 

Detta till skillnad från hur rasens mentalitet, ofta 

beskriven i medelvärden, ser ut idag. Önskeprofilen  
beskriver alltså ett antaget fiktivt resultat av mentalbe-
skrivning för en specifik ras. 

Önskeprofilen tas fram av rasklubben i samarbete med 
utvalda experter på mentalitet i DKKs mentalkommitte. 
Många raser har knapphändiga beskrivningar av rasens 
mentalitet och man får då i stället utgå från rasens ur-
sprungliga användningsområde. 

Varför ska man då mentalbeskriva 
sin hund? 
Naturligtvis är det ett utmärkt underlag för rasklub-
bens avelskommitte och uppfödarna, men också  för den 
enskilda hundägaren. En hundägare lär sig mycket om sin 
hund, som kan användas i vardagen, för träning och vid 
val av aktiviteter. 

Hur ser önskeprofilen ut för 
schnauzern? 
Bilderna på nästa uppsag visar resultatet för en speciell 
schnauzer, men också önskeprofilen för schnauzer i 
spindeldiagram och i tabellform. Protokollsmallen finns 
på nästa sida. Där är önskeprofilen markerad med grönt. 
Tyvärr har jag inte kunnat hitta någon sammanställning 
av  schnauzerns medelvärden av mentalbeskrivna hundar 
i Danmark, däremot en beskrivning av önskeprofilen med 
kommentarer som är intressant. 

Jan Hockart

ÖnskeprofilExempelÖvning

Spindeldiagram ochj svenska förklaringar hittar du på nästa uppslag.

https://www.youtube.com/watch?v=4eb-WLyHx5I
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SCHNAUZER: FCI Standard nr. 182 b 18.05.1979

Helhetsintryck: Schnauzern är strävhårig, Stor, kraftig och snarare kompakt än slank, med kvadratisk byggnad, 

dvs att mankhöjden har nästan samma mått som kroppslängden. Dess trav flyter diagonalt. 

Typiska karaktärsdrag är ett livligt temperament, kombinerat med av avmätt lugn (reserverat 

lugn), ett godmodigt väsen med lekfullhet och en hängivenhet till sin matte/husse. Den är 

mycket barnkär och är omutbart vaktande utan att vara ”gläfsig”.  Den har högt utvecklade 

sinnen, är klok, läraktig, orädd och robust i förhållande till väderlek och sjukdom och har 

därmed alla förutsättningar för att vara en utomordentlig familje-, vakt- och sällskapshund, 

som tillika är lämplig som brukshund.

SCHNAUZER: FCI Standard nr. 182 b 18.05.1979

ÖVNING ÖNSKAT BETEENDE MOTIVERING

1a: Kontakt 4: Tar självständig kontakt eller när föraren 

tar kontakt 

En schnauzer får under inga omständigheter 

vara aggressiv eller nervös, utan en självsäker 

och mentalt balanserad hund, som själv avgör 

om den vill ta kontakt med en person som inte 

hör till dess flock. En avvikelse mot ”3” är ac-

ceptabel.

1b: Hantering 4: Följer med utan besvär  

1c: Hantering 4: Tillåter sig bli hanterad 

2a: Lek 4: Leker aktivt. Startar snabbt.  Då det är önskvärt att en schnauzer besitter 

egenskaper som gör den lekfull och att den 

har ett energiskt temperament, bör den vara 

enkel att aktivera.
2b: Lek – gripa 5: Griper omedelbart – målmedvetet.  

2c: Lek – drag- och kamplek  4: Griper omedelbart och håller fast. Skakar 

och drar tills TL släpper. 

3a: Jakt – snabb 4: Startar och fullföljer med hög fart.  Att springa/jaga efter något och fånga det, 

är en önskvärd egenskap hos en aktiv säll-

skaps-/vakthund.3b: Jakt – fångst 5: Tar bytet omedelbart. Målmedveten. 

4: Aktivitetsnivå 2: Uppmärksam - står, sitter eller ligger. En schnauzer ska uppvisa avmätt lugn men 

får aldrig vara så lugn att den uppfattas som 

lat, men å andra sidan får den heller inte över-

reagera med planlös aktivitet.

5a: Överraskning –  rädsla 2: Stannar och hukar sig. En schnauzer som överraskas/skräms bör 

visa en snabb avreaktion. En avvikelse för 5a 

mot 2 är acceptabel. 5b: Överraskningshot/ aggressivitet 1: Inget hotbeteende 

5c: Överraskning 
- nyfikenhet 

5: Går fram utan hjälp, ev. med låg kroppshåll-

ning.  

5d: Överraskning 
- avreaktion 

1: Ingen undanmanöver. 

6a: Ljud - rädsla 1: Stannar - kort stopp Inga undanmanövrar. Det är önskvärt att en 

schnauzer själv kan ”lösa upp” de påfrestning-

ar som den utsätts för, och då är det önskvärt, 

att den inte är känslig för ljud/överraskning-

ar. 

6b: Ljud - nyfikenhet 5: Går fram utan hjälp, ev. med låg kroppshåll-

ning. 

6c: Ljud - avreaktion 1: Ingen undanmanöver. 

7a: Spöken - rädsla 1: Visar inga flykttendenser Enligt standarden bör en Schnauzer vara 

vaksam utan att vara skällig (gläfsig). För 7b är 

en avvikelse mot 2 acceptabel.7b: Spöken - hot/agressivitet 3: Mer än två eller ihållande hot i en del av för-

loppet.  

7c: Spöken - avreaktion 5: Går fram till figuranten utan hjälp. Ev. med 

låg kroppshållning  

8: Skarpt ljud  1: Visar sig inte berörd. Snabb kontroll, sedan oberörd. Det är mycket 

oönskat för en schnauzer, som är en säll-

skaps-/vakthund, att reagera på skott.

Vi återkommer i nästa nummer med synpunkter på önskeprofil, för och nackdelar. 
Har ni tankar om detta hör av er till redaktör@schnauzerringen.se.

mailto:redakt%C3%B6r%40schnauzerringen.se?subject=
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Hälsa

 D Akleja  

 D Amaryllis   

 D Azalea 

 D Belladonna 

 D Björnloka/

Jätteloka  

 D Bovete 

 D Cyklamen   

 D Ekollon 

 D Fingerborgsblomma/

Digitalis 

 D Fläckig Munkhätta  

 D Fredskalla   

Trädgårdsvistelsen 
kan vara farlig 
Om du har en hund som är glad för att smaka på allt som kommer i dess väg, 
så bör du se över dina val av växter i trädgård, växthus och på altan – då det 
finns en rad växter som är giftiga, även i våra svenska trädgårdar.  

 D Gladiolus 

 D Gullranka   

 D Gullregn 

 D Harsyra  

 D Har ris  

 D Hosta/Funkia 

 D Hundtunga  

 D Hyacint   

 D Hästkastanj 

 D Idegran  

 D Johannesört 

 D Kroton 

 D Krysantemum  

Ovanstående lista är inte komplett – så läs gärna mer på svenska veterinär-
medicinska anstalten (sva.se ) eller hos agria.se 

Där kan du också läsa om alla växter ute i naturen som är farliga, liksom 
att du kan läsa om giftiga krukväxter som vi brukar ha inomhus. 

 D Liguster   

 D Liljekonvalj 

 D Lupin  

 D Murgröna    

 D Påsklilja 

 D Rhododendron 

 D Riddarsporre  

 D Spikklubba 

 D Tuja   

 D Tulpaner   

 D Änglatrumpet 

Symtom på förgiftning
Att känna till symtomen på förgift-
ning kan  hjälpa dig och din hund om 
olyckan ändå är framme.  

Symtomen kan skilja sig åt och vara 
olika starka beroende på vad och hur 
mycket hunden fått i sig. Några vanliga 
symptom på förgiftning hos hund är 
kräkningar och diarré, darrningar eller 
skakningar, kramper, buksmärta, 
slöhet och klåda. Hunden kan också 
få ökad törst och salivering eller bli 
vinglig och få svårt att andas.   

Vissa giftiga ämnen kan orsaka 
leverskador, njurskador, inre blöd-
ningar och vissa ämnen kan även 
leda till dödsfall. 

Hur agera vid förgiftning?  
Ibland tar det flera timmar innan 
symtomen visar sig och en förgift-
ning kan snabbt bli akut. Försök 
aldrig själv få hunden att kräkas.  

Misstänker du att din hund fått 
i sig något olämpligt eller är förgif-
tad ska du alltid kontakta veterinär. 
Det är bra om du kan uppskatta hur 
mycket hunden fått i sig också – det 
brukar veterinären fråga efter.  

Att dricka eller leka och bada i vatten 
som har algblomning kan vara livsfar-
ligt för våra hundar.  

När växtplankton massförökar 
sig kallas det för algblomning. Det är 
i grunden en naturlig process, men 
den har blivit kraftigare och krafti-
gare under senare år.  

Det är under varma och vindstilla 
perioder under högsommaren som 
vattnet blir grumligt med ett tjockt 
gult (färgen kan variera) lager med al-
gblomning som ligger på ytan. Algerna 
kan ligga kvar allt ifrån timmar till 
veckor beroende på vädret. 

En del algblomningar består av 
arter som kan vara giftiga och det 
är dessa som är farliga för både djur 
och oss människor.  

Om du misstänker att din hund 
har blivit algförgiftad ska du genast 

Se upp för 
algblomningen! 

uppsöka veterinär, ju tidigare behand-
lingen kan sättas in desto bättre. 

Hunden blir ofta inskriven på 
dropp och eventuell medicinering. 
Algförgiftning kan ge nedsatt lever-
funktion och därför brukar blod-
prover tas både vid akutbesöket 
samt efter ett par veckor. 

De vanligaste symtomen på 
algförgiftning är: 

 D Orolighet/darrningar 

 D Kräkningar /diarré, eventuellt 
blodiga 

 D Bleka slemhinnor 

 D Andningssvårigheter 

 D Kramper 

http://sva.se
http://agria.se
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Se upp för 
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http://sva.se
http://agria.se
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TBE, fästingburen hjärnin-
flammation 
Vanligast inom begränsade geo-
grafiska områden i Stockholms 
skärgård och de östra delarna av 
Mälaren. TBE-viruset finns i blodet 
hos framför allt vilda smågnaga-
re och kan via fästingar spridas till 
människor.  

Symtom hos människa är feber, 
huvudvärk och nackstelhet. I allvar-
liga fall kräkningar, yrsel och svår 
huvudvärk samt förlamningssym-
tom. Hos cirka en tredjedel utvecklas 
dock hjärninflammation med allvar-
ligare symtom som kräver läkarvård. 
Läs gärna mer på 1177 vårdguiden.  

Läs mer

Borrelios 
Orsakas av en grupp borreliabak-
terier som finns hos vilda gnagare 
och överförs med fästingar. Större 
däggdjur, t ex hundar och hästar, 
kan också bli infekterade, men än 
så länge är det inte helt klarlagt om 
detta leder till sjukdomssymtom. 
Hos djur ses inte det typiska ringfor-
made hudutslaget utan de symtom 
som finns beskrivna är vanligen lite 
diffusa ledbesvär och rörelsestör-

ningar, ofta av kronisk karaktär. 
Det vanligaste symtomet hos 

människa är hudrodnad som breder 
ut sig vid bettstället. Andra symtom 
kan vara feber, huvudvärk och 
ledvärk. I sällsynta fall kan borrelios 
ge allvarligare symtom i nervsyste-
met, kroniska ledbesvär och hud-
förändringar. Borrelios smittar inte 
mellan människor eller direkt från 
djur till människa. 

Läs mer

Granulocytär anaplasmos 
(ehrlichios)  
Orsakas av speciella bakterier som 
infekterar de vita blodkropparna. 
Sjukdomen hos djur kännetecknas 
av akut hög feber och nedsatt aptit. 
Hundar kan få diarré och kräkas, 
hästar får ofta bensvullnad och kor 
upphör med mjölkproduktionen. Alla 
djur får dessutom en trombocytope-
ni – antalet blodplättar sjunker. 

Symtom hos människa är feber, 
huvudvärk, muskelvärk och eventu-
ellt illamående med influensaliknan-
de symtom. Granulocytär anaplas-
mos har nyligen beskrivits hos några 
människor i Sverige. Den kliniska 
bilden hos dessa varierar men feber 

Fästingöverförda sjukdomar:  
Källa: texterna är hämtade från SVA:s hemsida. 

Hälsa

och influensaliknande symtom tycks 
höra till.  

Läs mer

Undvik smitta 
Att använda myggmedel och 
täckande klädsel kan hjälpa mot 
myggbett och fästingar. Det är viktigt 
att avlägsna fästingar så snart som 
möjligt. Borrelios och granulocytär 
anaplasmos (ehrlichios) behandlas 
med antibiotika. Vaccin rekommen-
deras för personer som vistas i risk-
områden för TBE. 

Läs mer information om fästingbur-
na sjukdomar hos människa, TBE, 
Borrelios och Erlichios finner du på 

Håll hunden i strikt stillhet och 
uppsök veterinär omedelbart efter 
ett ormbett! Efter ett ormbett dröjer 
det ofta 30 minuter, ibland flera 
timmar, innan giftet når blodom-
loppet. Om hunden rör på sig kan 
detta påskynda upptaget av gift till 
blodbanorna, och risken är större 
att hunden blir allvarligt påverkad 
av den förgiftning ormbettet resul-
terar i redan innan ni hinner fram 
till veterinär. Är man ute i skog och 
mark ska man bära hunden om det är 
möjligt. Tidigt insatt behandling av 
ett ormbett är avgörande, så uppsök 
veterinär snarast! 

Förr skrev man ofta ut kortison 
att ha hemma om man vistades 
i områden där det fanns mycket 
huggorm men nu vet man att 
kortison inte har någon effekt på de 
vävnadsskador ormgiftet orsakar, 
och eftersom kortison har en mängd 
oönskade biverkningar används 
medicinen inte längre rutinmässigt 
vid ormbett. 

I de allra flesta fall brukar hunden 
överleva och bli helt återställd. Efter 
ett ormbett är det dock viktigt att 
hålla hunden i strikt vila tills du får 
klartecken av din veterinär att stegvis 
återgå till normal motionering. 

Ormbett 

https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/tbe-tick-borne-encephilitis-virus-hos-hund
https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/borrelios-hos-hund/ 
https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/granulocytar-anaplasmos-hos-hund/
https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/granulocytar-anaplasmos-hos-hund/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=f%C3%A4stingar
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Seresto >8kg: 
7-8 mån/
behandling 
299:-/behandling 

Seresto är även 
verksamt mot 
loppor och löss. 

Vilket fästingmedel 
ska jag välja?
Under det varmare halvåret kan vi nordbor njuta av 
mer sol, värme, bad och härliga promenader i skog 
och mark. 

Men vi får tyvärr också stå ut med bl.a. fästingar på 
både oss själva och våra hundar. Därför är det viktigt att 
skydda sig själv och hunden för dessa så långt vi kan för 
att minimera risken för sjukdomar som de sprider. 

För våra hundar finns det ett antal väl beprövade 

Receptfria medel 

Spot-on-preparat:  
Sätts i nacke och länd på huden. 
Hunden ska inte bada på 1-2 dygn 
efter appliceringen och små barn ska 
hållas från hunden denna tid.  

Båda preparaten är även verksamma 
mot loppor och löss. 

 

Expot: 
4 veckor/
behandling 
156:-/
behandling 

 

Frontline 
10-20kg: 
4 veckor/
behandling 
45:-/behandling 

 

Halsband:  
Anpassas till hundens hals och 
verkar under lång tid. Ska tas av vid 
bad för att bibehålla effekten och vid 
bad i sjöar mm för att inte den aktiva 
substansen ska avges i vattnet.  

Små barn ska inte komma i kontakt 
med halsbandet. 

 
Scalibor 0,76g: 
5-6 mån/behand-
ling 
309:-/behandling 

Scalibor är även verksamt mot 
myggor, kan vara aktuellt vid resa till 
sydliga länder där sandmyggan finns 
som sprider Leishmanios. Läs mer 
här: 

fästingmedel att tillgå, de flesta receptfria på apotek. 
Det finns dessutom många, inte fullt så beprövade 
medel, att hitta i zoofackhandeln. 

Här följer en uppställning på de vanligaste fästing-
medlen som är klassade som läkemedel. För övriga finns 
dålig dokumentation och de tas därför inte upp här. 

De priser som är angivna är tagna från Apotekets 
webbsida och är baserade på hund 20 kg. 

Receptbelagda medel i 
tablettform 

Ges i samband med mat och äts 
villigt av de flesta hundar.  
Är verksamt mot fästingar och 
loppor. 

Bravecto 500: 
12 veckor/
behandling 
240:-/
behandling 

 

Nexgard 68mg: 
1 månad/
behandling 
100:-/
behandling 

 
För alla fästingmedel gäller det att 
läsa bipacksedeln noggrant.  

Observera också att flera medel är 
mycket farliga för katter. 

Urval av fästingplockare:  

Använd någon av dessa eller liknande.  

ANVÄND ALDRIG olja, smör, bensin 
eller andra vätskor på fästingen då 
detta kan orsaka skador på hundens 
hud.  

Allmänt:  
Vilket medel man använder är upp 
till var och en men det viktiga är att 
man använder något! Fästingburna 
sjukdomar är inte något man vill att 
ens hund eller man själv drabbas av.  

Några goda råd:  
 D Använd ett dokumenterat  

fästingmedel. 

 D Gå över hunden och dig själv 
efter promenaden, tips är att dra 
över hunden med en klädvårds-
rulle för de fästingar som inte 
satt sig fast. 

 D Hittar du en fästing som satt sig, 
ta bort den så fort du kan med en 
fästingplockare. 

 D Vaccinera dig själv mot TBE. 

https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/leishmanios-hos-hund/ 
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“Dörröppning”

Aktivering

Detta är en kul aktivering – där du kommer 
överraskas av hur effektivt hunden söker och 
hur skarpa linjer den arbetar efter. Du ska 
nämligen lägga ut en ”sökruta” åt din hund.

Detta är en enkel aktivering som du kan göra 
nästan var som helst, i trädgården, stranden, park-
en eller i skogen. Är det löv på marken, är det extra 
bonus och gör det hela lite svårare. Antingen pack-
ar du med dig några små markeringsprylar eller så 
letar du upp några pinnar eller stenar på prome-
naden som du kan använda. Markeringsprylarna 
behövs för din egen skull. 

 Du behöver: 
 • Godis
 • 4 pinnar eller stenar

1. Leta upp en plats där du har en bra yta på ca. 3x3 
meter. Du får INTE ha gått på ytan tidigare – utan 
den ska vara helt orörd och ”doftneutral”. 

2. Låt någon annan hålla hunden, eller sätt hunden 
en bit ifrån. 

3. Tag dina pinnar/stenar med dig. Markera med 
den första stenen där du börjar.

4. Gå sen med små täta steg i rak linje om 3 meter. 

Gör en sökruta 
på promenaden!

Där lägger du ner nästa pinne/sten. Vänder skarpt 
till vänster – och fortsätter med små steg i en rak 
linje i 3 meter och lägger nästa markering. Vänd 
igen – 3 meter och vänd igen… När du är nästan 
framme vid första Pinnen/stenen – så vänder du ut 
till höger. Du har nu skapat en ruta med en tänkt 
”dörröppning”.

5. Nu går du in igen genom ”dörröppningen” – och 
nu vandrar du omkring – lite virrigt – så att du läm-
nar doftspår som blir lite som ”myrornas krig” för 
hunden. Gå aldrig över rutans ytterkanter – utan 
håll dig innanför dina markeringar. Gå ut genom 
dörren igen.

6. Nu går du in en andra gång i rutan – och slänger 
några godisar inom rutan. Promenera gärna runt. 
Men återigen – ut genom ”dörren”.

7. Nu hämtar du hunden, och släpper in den i rutan 
via ”dörren” i rutan. Låt gärna hunden vara lös om 
det går. Ge den ditt ”SÖK” kommando. 
Nu börjar hunden jobba och det är så himla roligt 
att se hur de använder nosen och att den håller sig 
innanför rutan, skulle de råka komma utanför så 
söker de sig snabbt tillbaka igen...

En övning med mycket bra “hjärngympa” för hun-
den. 

Lycka till!
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I slutet av Coronaåret 2020, inspirerades 
Schnauzerringens styrelse av roliga och 
trevliga trickaktiviteter som andra klubbar 
och oberoende aktörer gjort, de hade sett 
både svenska och amerikanska varianter. 
Även våra vänner på Dvärgschnauzerrin-
gen hade skapat en trickutmaning – med 
flera nivåer av trick. Detta inspirerade 
styrelsen till att planera för en kul och 
smittsäker Trickaktivitet även för våra 
medlemmar. 

I början av december fick jag frågan av ordförande om 
jag ville vara med om att skapa trickutmaningar även för 
schnauzer. Det kändes som en bra idé då jag själv ägnat 
Covid-isoleringen åt att träna och filma trick med min valp. 

En liten grupp jobbade sedan intensivt med att ta fram 
regler och filma trick som demonstration. Denna grupp 
granskar även tricken och består av Jan Hockart, Sylvia 
Johansson och mig samt senare även Susanne Lindros, 

för att även få med en represen-
tant med svart schnauzer. Fr o m 
Nivå 1 har ännu fler hundar och 
förare bidragit med filmer som 

demonstrerar tricken. Tack till 
er alla! 

I likhet med Dvärgsch-
nauzerringens används 

facebook för trickut-
maningarna – för att 
visa upp att man har 

lyckats träna in ett antal 
trick och få det godkänt av 

två olika granskare. Det handlar alltså 
inte om HUR man tränar in tricken, 

detta får man vid behov söka hjälp med på annat håll. 
Redan den 6 december släppte Schnauzerringen en 

testrunda, kallad Decemberutmaningen, som pågick 
fram till den 15 januari. På denna korta tid hann 46 sch-
nauzrar klara av att träna in 15 trick, filma dem och lägga 
ut dem i en privat facebook-grupp för granskning och 
godkännande. Denna facebook-grupp har dessutom 
lockat drygt 200 intresserade, varav en del är uppfödare 
och andra har endast sökt inspiration för egen träning.  

Det stora intresset gjorde att styrelsen den 21 januari 
i år tillstyrkte en fortsättning. Decemberutmaningen 
bytte därefter namn till Schnauzertrick Nivå 1. Samtidigt, 
i början av februari 2021, öppnades även Schnauzertrick 
Nivå 2 för dem som godkänts på första nivån. Strax efter 
skapades Schnauzerringens egen Youtube-kanal, där 
sedan alla demo-filmer blivit tillgängliga för intresserade 
över hela världen att titta på.  

Här intill kan ni se alla ekipage som blivit 
godkända från 15 januari tills detta nummer 
av Schnauzerbladet ges ut. 

Nu har även Nivå 3 öppnats med krav på 
9 godkända trick och Nivå 4 är under pla-
nering, med färre och ännu svårare 
trick. Det finns betydligt fler trick 
än nämnda antal att välja bland, 
minst det dubbla, så det finns trick 
för alla. Dessutom finns det för 
flera trick även olika alternativ för 
genomförandet. 

Alla schnauzrar (f.d. mellanschnauzer) 
som kan visa att de klarar att utföra detta 
antal trick får ett fint digitalt diplom mailat 
till sig. För att få rosett måste föraren 
även vara medlem i Schnauzerringen, 
vilket f.n. är gratis enligt styrelsebeslut. 

Schnauzertrick – en 
uppskattad aktivitet!
Schnauzerringens inofficiella aktivitetsutmaning för Schnauzer. 

Godkända Ekipage 
första halvåret 2021
Nivå 1
FÖRARE   HUND   
Mia Carlsson   “Bacchus” Pinnsveins Marbas 

Karin Hörstedt   “Nisse” Canine Connection Blackfoot 

Lina Hallbäck Stigendal  “Tage” Adiolas Humble Handsome 

Lina Hallbäck Stigendal  “Elton” Adiolas Jelton 

Ulla Thorstenson    “Inez” Velvet Dandys Marzipan 

Ulla Thorstenson    “Blixie” Velvet Dandys Marzipan 

Filipa Monarca   “Figo” Cubits Ross 

Nivå 2
FÖRARE   HUND  
Agneta Hjelm    “Yara” Argenta’s Yarmela 

Susanne Lindros   “Gorm” David Bowie Grand Calvera 

Lise-Lott Jacobsson  “Tellus” Naomehs Absolut Power 

Helena Rudningen  “Ida” Great Nordic Lysa av Tasermiut 

Eva Larsson   “Saga” Velvet Dandy’s Delta Work 

Irene Pettersson   “Ricco” Chevrolet’s Just a Moonmint 

Gittan Persson   “Milla” Aspängens Black Tower 

Malin Stang   ”Fokus” Pinnsveins Fokus 

Åsa Blixt    “Trixa” Sigges Lejacks Trixa 

Lena Lindberg   “Klara” Chevrolet´s Drums of Autumn 

Lena Lindberg   “Stoja” Zirros Nice Looking Novali 

Ulla Thorstensson   “Blixie” Velvet Dandys Sasha Velour 

Ulla Thorstensson   “Inez” Velvet Dandys Marzipan 

Ann Ulrén Svensson  “Selma” Cegali’s Honda 

Ann Ulrén Svensson  “Lisa” Jussikias Demeter 

Sylvia Johansson   “Hera” Jussikias Hera 

Sylvia Johansson   “Ixi” Jussikias Arya 

Filipa Monarca   “Figo” Cubits Ross 

Nivå 3
FÖRARE   HUND
Susanne Lindros    “Gorm” David Bowie Grand  

Agneta Hjelm    “Yara” Argenta’s Yarmela  

Åsa Blixt    “Trixa” Sigges Lejacks Trixa 

 Se demo-filmerna här! 

Länk till spellistor med alla Demo-filmer för de olika 
trick-nivåerna (+trimning), på Schnauzerringens Youtu-
be-kanal. 

Facebook-gruppen för Nivå 1:  

Kom i håg att besvara alla medlemsfrågorna för att 
medges insläpp i gruppen! 

För varje nivå finns Anvisningar med trickbeskrivningar i 
text publicerade i aktuell Facebook-grupp, där det beskrivs 
mer i detalj hur man gör (Träna – Filma – Skapa inlägg med 
film(er) och begär granskning) och vad som är tillåtet eller 
ej på aktuell nivå. Allt högre krav ställs i de högre nivåerna. 

 Sammanställt av Agneta Hjelm 

https://www.youtube.com/channel/UC96a-bZbyfS9UWvge63fCTA/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC96a-bZbyfS9UWvge63fCTA/playlists
https://www.facebook.com/groups/3765093790219983/
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Promenadselen
En vi....

Testpanel

Sommar, sol och värme  
- då smakar en svalkande glass som bäst! 

Så här gjorde vi testet: 

1. Gillar de glassen, dvs vill de alls käka 
den?  

2. Hundens val: vi serverade hundarna 
alla tre smakerna samtidigt och 
hunden fick själv välja vilken den 
ville äta. Lite tveksamt ibland – svårt 
beslut för några.  

I detta nummer har vi bestämt att våra fyrbenta vänner ska stå för test-
panelens utlåtande. Och det blev ett rent smaktest av svalkande hund-
glass så här i sommartider...  

På marknaden finns än så länge inte många 
svalkande produkter med rikstäckande 
återförsäljare. Det finns lokala tillverkare 
och det finns halvfabrikat som vi själva ska 
blanda ut. Och så kan man ju så klart bjuda 
hundarna på laktosfri människoglass.  

Vi bestämde oss för att denna gång 
testa den glass vi noterat går att få tag på 
nästan oavsett var man bor – nämligen 
Hugo & Celines hundglass, som du köper 
via Hemglassbilen samt på vissa stora 

Ica- och Lidl-butiker. Pris för 3-pack med 
mixade smaker 135 kr. 

Glassen finns i tre olika smaker: Lever, 
Älg och Lax. Det är små praktiska por-
tionsbägare om 120 g, så det är bara att ta 
av det lilla locket och servera.  

Alla glassar är gjorda på laktosfri 
turkisk- och naturell yoghurt med svensk 
oxlever, lax eller älgfärs. Glassen innehåller 
inget vitt socker och ingen laktos.   

3. Hur lång tid tar det att äta en bägare. 
Glufsar de i sig med hjälp av tänderna 
på nolltid eller slickar de långsamt 
och njuter.  

4. Husse eller mattes bedömning av 
hundens test. 

Hundens 
namn Gillar glassen Hundens val Tid Husse/Mattes 

bedömning

Pennie, 11,5 år Ja, mycket Lever Njöt, 18 min. Succé 

Kiwi, 2 år Ja, mycket Lax Glufs, 11 min. Succé

Eyvi, 6år
Ja, hon va helt 

salig
Lever Hetsåt, 6 min. Succé

Dexter, 7 år Ja, mycket Alla 12 min Succé

Tazza, 3 år Ja, mycket Lever Glufs, 5.49 min Succé
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  Notiser

Klart hunden ska bada! 
Så här i sommartider njuter vi själva av 
härliga stränder och svalkande bad.  

Att bada är lika skönt för våra kära 
hundar, om de vill och vågar det vill 
säga. Men det är tyvärr ganska hårda 
regler på var och när de får bada. 
Ofta gäller koppeltvång, även om de 
får vara med på stranden. 

På kommunernas hemsidor går 
det ofta att finna information om de 
lokala reglerna. 

Här har du hundbadvänliga stränder 
på 10 svenska turistmål: 

 D Öland – Böda. Två hundbad på 
vardera yttersidor av stranden. 

 D Piteå – Pite Havsbad. Hundbad 
med hundduschar. 

 D Falkenberg – Skrea Strand. 
Hundbadzon vid Netas väg.  

 D Båstad – vid Stenåns mynning 
och 150 meter norrut samt vid 
Vistorps hamn. 

 D Skanör & Falsterbo – 0-100 meter 
norr om Skanörs hamn. 

 D Simrishamn – Vårhallen, norr om 
Simrishamn. (vid Tobisvik) 

 D Stockholm – Långholmen vid 
klippbadet på öns nordöstra del. 

 D Varberg – Getterön 3:e vik. Lång-
grund och stor sandstrand. 

 D Gotland – Hundbadplatsen i Slite 
och Vitvikens Badstrand. 

 D Hunnebostrand- strax norr om 
Amundalens badplats finns ett 
hundbad - följ promenaden i 
nordlig riktning cirka 100 meter 
norrut. 

 Hitta fler platser här!  

Hundägarcertifikat...  
Under en del år har det förekom-
mit diskussioner fram och tillbaka 
huruvida man skulle kräva ”hund-
ägarkörkort”. Grunden till detta 
handlade mycket om de s.k. kamp-
hundarna som kräver att man kan 
hantera krävande hundar. Men det 
blev aldrig något av det.  

För att hundar ska må bra och ha 
ett bra liv – är det viktigt att vi förstår 
oss på våra vänner. Därför har nu 
Husdjursansvar i Norden skapat en 
digital utbildning som ger ett unikt 
Hundägarcertifikat som bevisar att 
man är en hundägare som tar ansvar 
och ger sin hund förutsättningarna 
att bli en lyckligare familjemedlem. 

Det är en bred och allmän utbild-
ning om Kynologi, det vill säga “läran 
om hunden”. 

Webbutbildningen är framtagen av 
Sveriges främsta hundexperter 
bl a Fredrik Steen och veterinärer 
och lutar sig mot de lagar och regler 
som gäller kring ansvarsfullt hundä-
gande. 

Syftet är att ge deltagaren den vik-
tigaste kunskapen som man behöver 
om man har, eller tänker skaffa dig en 
hund. Utbildningen består av 18 lek-
tioner med delprov efter varje lektion. 

När man har genomfört alla lek-
tioner och svarat rätt på alla frågor så 
får man sitt unika hundägarcertifikat 
och kan stolt titulera sig certifierad 
hundägare. 

Checklista  
Så får du hunden att 
må bra på resan! 

Vid långa bilresor, kör tidigt på 
morgonen, eftermiddagen eller 
kvällen, när solen inte står som 
högst. 

 D Se till att hunden har tillgång till 
kallt, färskt vatten. 

 D Stanna ofta och rasta hunden, 
gärna vid en sjö så att hunden 
kan svalka sig. 

 D Om du måste lämna hunden i 
bilen en kort stund, tänk på att 
solen förflyttar sig snabbt. Bilen 
som nyss stod i skugga kan plöts-
ligt stå mitt i solen. 

 D Om du har en kombi – installera 
grindar eller en bur så att du kan 
öppna bakluckan och låta hunden 
få frisk luft när du stannar till 

 D Packa inte bilen så full att luft-
tillförseln stryps bak till hunden. 

 D Bind aldrig hunden i bilens stöt-
fångare, dragkrok eller liknande 
– om du plötsligt måste flytta 
bilen eller åka vidare kan det 
sluta mycket olyckligt!  

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

 D Att väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda och ex-
teriört fullgoda rashundar.

 D Att bevara och utveckla rasens spe-
cifika egenskaper och verka för ut-
veckling 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 re-
lationemellan omvärlden och hund-
ägaren 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. 

Följ vårt arbete till www.schnauzerringen.
se och i facebook gruppen Schnauzerringen

Avgift: 300 kr/år
Familjemedlem: 80 kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare: 
150 kr första året

Bli medlem här: 
https://schnauzerringen.se/medlemskap/

Mål för 
Schnauzerringen

I avgiften ingår också medlem-
skap i SSPK (Svenska schnauzer- 
pinscherklubben)

+
Första förband till hunden!
Även våra vovvar kan råka ut för skador, 
så se till att ha det viktigaste hemma. Och 
glöm inte packa med första förbandsma-
terial om du ska ut på semester med din 
vovve. 

 D Febertermometer

 D Fästingplockare

 D Gasbinda

 D Kompresser

 D Sax

 D Värmande filt, t ex aluminiumfilt

https://www.brukshundklubben.se/hundar/aga-hund/hundbad-i-sverige/
https://schnauzerringen.se/medlemskap/
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På kommunernas hemsidor går 
det ofta att finna information om de 
lokala reglerna. 

Här har du hundbadvänliga stränder 
på 10 svenska turistmål: 

 D Öland – Böda. Två hundbad på 
vardera yttersidor av stranden. 

 D Piteå – Pite Havsbad. Hundbad 
med hundduschar. 

 D Falkenberg – Skrea Strand. 
Hundbadzon vid Netas väg.  

 D Båstad – vid Stenåns mynning 
och 150 meter norrut samt vid 
Vistorps hamn. 

 D Skanör & Falsterbo – 0-100 meter 
norr om Skanörs hamn. 

 D Simrishamn – Vårhallen, norr om 
Simrishamn. (vid Tobisvik) 

 D Stockholm – Långholmen vid 
klippbadet på öns nordöstra del. 

 D Varberg – Getterön 3:e vik. Lång-
grund och stor sandstrand. 

 D Gotland – Hundbadplatsen i Slite 
och Vitvikens Badstrand. 

 D Hunnebostrand- strax norr om 
Amundalens badplats finns ett 
hundbad - följ promenaden i 
nordlig riktning cirka 100 meter 
norrut. 

 Hitta fler platser här!  

Hundägarcertifikat...  
Under en del år har det förekom-
mit diskussioner fram och tillbaka 
huruvida man skulle kräva ”hund-
ägarkörkort”. Grunden till detta 
handlade mycket om de s.k. kamp-
hundarna som kräver att man kan 
hantera krävande hundar. Men det 
blev aldrig något av det.  

För att hundar ska må bra och ha 
ett bra liv – är det viktigt att vi förstår 
oss på våra vänner. Därför har nu 
Husdjursansvar i Norden skapat en 
digital utbildning som ger ett unikt 
Hundägarcertifikat som bevisar att 
man är en hundägare som tar ansvar 
och ger sin hund förutsättningarna 
att bli en lyckligare familjemedlem. 

Det är en bred och allmän utbild-
ning om Kynologi, det vill säga “läran 
om hunden”. 

Webbutbildningen är framtagen av 
Sveriges främsta hundexperter 
bl a Fredrik Steen och veterinärer 
och lutar sig mot de lagar och regler 
som gäller kring ansvarsfullt hundä-
gande. 

Syftet är att ge deltagaren den vik-
tigaste kunskapen som man behöver 
om man har, eller tänker skaffa dig en 
hund. Utbildningen består av 18 lek-
tioner med delprov efter varje lektion. 

När man har genomfört alla lek-
tioner och svarat rätt på alla frågor så 
får man sitt unika hundägarcertifikat 
och kan stolt titulera sig certifierad 
hundägare. 

Checklista  
Så får du hunden att 
må bra på resan! 

Vid långa bilresor, kör tidigt på 
morgonen, eftermiddagen eller 
kvällen, när solen inte står som 
högst. 

 D Se till att hunden har tillgång till 
kallt, färskt vatten. 

 D Stanna ofta och rasta hunden, 
gärna vid en sjö så att hunden 
kan svalka sig. 

 D Om du måste lämna hunden i 
bilen en kort stund, tänk på att 
solen förflyttar sig snabbt. Bilen 
som nyss stod i skugga kan plöts-
ligt stå mitt i solen. 

 D Om du har en kombi – installera 
grindar eller en bur så att du kan 
öppna bakluckan och låta hunden 
få frisk luft när du stannar till 

 D Packa inte bilen så full att luft-
tillförseln stryps bak till hunden. 

 D Bind aldrig hunden i bilens stöt-
fångare, dragkrok eller liknande 
– om du plötsligt måste flytta 
bilen eller åka vidare kan det 
sluta mycket olyckligt!  

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

 D Att väcka intresse för och främja avel 
av mentalt och fysiskt sunda och ex-
teriört fullgoda rashundar.

 D Att bevara och utveckla rasens spe-
cifika egenskaper och verka för ut-
veckling 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 re-
lationemellan omvärlden och hund-
ägaren 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. 

Följ vårt arbete till www.schnauzerringen.
se och i facebook gruppen Schnauzerringen

Avgift: 300 kr/år
Familjemedlem: 80 kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare: 
150 kr första året

Bli medlem här: 
https://schnauzerringen.se/medlemskap/

Mål för 
Schnauzerringen

I avgiften ingår också medlem-
skap i SSPK (Svenska schnauzer- 
pinscherklubben)

+
Första förband till hunden!
Även våra vovvar kan råka ut för skador, 
så se till att ha det viktigaste hemma. Och 
glöm inte packa med första förbandsma-
terial om du ska ut på semester med din 
vovve. 

 D Febertermometer

 D Fästingplockare

 D Gasbinda

 D Kompresser

 D Sax

 D Värmande filt, t ex aluminiumfilt

https://www.brukshundklubben.se/hundar/aga-hund/hundbad-i-sverige/
https://schnauzerringen.se/medlemskap/
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Pyssel

Fläta en egen kamptross. 
Det är ganska enkelt att göra kamptrossar till hundarna, här kommer tips på hur du 
kan fläta en snygg och stark tross av gamla restbitar av jeans, lakan, en fleecepläd 
som gjort sitt – tag något som finns hemma. Välj ett, två eller fyra tyger. 
Här har vi flätat en i jeans – där använde vi 4x125 cm remsor tyg, som var ungefär 7 
cm breda. Slutresultatet blev 21 cm. Till fleecevarianten användes 4x150 cm remsor 
som var 6,5 cm breda. Slutresultetet blev 50 cm (utan tofsen i änden). Både längd och 
bredd samt hur kraftigt tyget är,  påverkar hur bred och lång trossen blir.

2. Slå en knut – så att alla 
remsorna sitter ihop. 

3. Lägg knuten neråt – 
så att du kan dela upp 
de fyra remsorna – en 
åt varje väderstreck. 

4. Vik upp den nedre – 
så att den ligger med 
toppen upp till höger. 
Använd gärna t ex en 
sax som tyngd, på den 
första du viker.

5. Vik därefter den högra 
remsan (mörkrosa)  åt 
vänster – över den vita. 

6. Tag den övre (gråran-
diga) remsan och vik den 
nedåt - på vänster sida - 
över den mörkrosa.  

7. Slutligen tar du den 
vänstra (ljusrosa)  remsan 
och viker åt höger, först 
över sen under och 
genom den vita där 
tyngden (saxen) ligger. 
Nu har det skapats ett 
mönster där remsorna 
också låser varandra.

8. Dra lite i varje remsa 
och dra åt. Dra ända tills 
de sitter ganska hårt 
åt. Sen fortsätter du på 
samma sätt och viker 
ner en efter en för att 
slutligen vika över och 
under…
Lycka till! 

Gör så här: 
Här i exemplet har vi använt olika kulörer för att visa – du väljer 
själv om du vill använda en, två eller fyra olika tyg på remsorna. 

1. Klipp fyra tygremsor,
av 1, 2 eller 4 olika tyger.
De bör vara ca. 6 cm 
breda och 125-150 cm 
långa – lite beroende 
på önskad tjocklek och 
längd på trossen.

Du behöver: 
• 4 remsor tyg.
• Sax
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Avels
kommittén

A B C D E

2016 16 13 18 1 0

2017 12 26 17 4 0

2018 4 15 21 7 0

2019 15 13 16 7 1

2020 27 26 26 6 0

20210101-20210630

6 14 3 1 0

MH BPH

2016 11 5

2017 21 26

2018 11 12

2019 9 38

2020 9 24

20210101  -20210630

2 22

Antal Storlek Tikar Hanar

2016 24 5,6 24 20

2017 18 6,4 18 15

2018 24 5,4 24 23

2019 25 6,6 25 23

2020 25 6,3 24 22

20210101 - 20210630

13 7,6 13 13

kullar individer i avel

Statistik från 
Avelskommittén

hd-röntgade testade

Utställningar 2021 
I skrivande stund ser det plötsligt ljusare ut 
och verkar äntligen möjligt att planera för 
utställningar. 
För resten av året är det än så länge planerat 
för utställningar både hos Schnauzerrringen 
och SSPK. Utställningsdatum är bestämda 
till: 

17-18 juli SSPK Piteå
7-8 augusti SSPK Åsarna
18 september SSPK Värnamo
26 september SSPK Västerås

En del länsklubbsutställningar kommer 
också att genomföras som t ex:
17-18 juli, Wästmanlands Kennelklubb, 
Västerås 
22-23 augusti Västra Kennelklubben, 
Ljungskile
28-29 augusti Gotlands Kennnelklubb, 
Visby 
4-5 september Dalarnas Kennelklubb, 
Leksand

I samband med utställningarna kommer 
Backlund Production vara på plats för att 
fotografera våra hundar. 

Vi söker härliga bilder 
till Schnauzerkalender 
för 2022!
Nu är det dags att börja skicka in bilder till 
nästa års Schnauzerkalender. Bilderna ska 
vara minst 3000 kb i storlek, för att bli bra i 
tryck, och bilderna ska täcka årets alla års-
tider. 
Skicka bilderna till:
kalender2022@schnauzerringen.se

Vi behöver ha dem hos oss senast 20/9. 

Hane Tik Totalt* Hane Tik Totalt Inavelsgrad

2016 29 31(1) 60(1) 41 61(1) 102(1) 1,6%

2017 26 39(1) 65(1) 21 27 48 1,1%

2018 41(4) 32(4) 71(8) 33(1) 42 75(1) 1,3%

2019 34(2) 31(2) 65(4) 45 50 90 0,7%

2020 54(3) 49(4) 103(7) 34(1) 27(1) 61(2) 1,2%

20210101 - 20210630

38 35(1) 73(1) 17 21(1) 38(1) 0,7%

registrerade p&s registrerade  svarta

Siffra inom parentes anger antal importerade av dessa.

*Alla jämförande tal är antal per helår.
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Omläsning av röntgenbilder
Nu finns möjligheten till omläsning av röntgenbilder. Denna 
utförs av Dr Silke Viefhues, som är officiell  för tyska PSK 
(Pinscher Schnauzer Klub).

Resultatet från omläsningen kostar 250:- (efter 31/12 300:-) 
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/

Vi vill gärna ha mer text och 
bilder från aktiviteter ute i 

landet skickas till redaktor@
schnauzerringen.se

Till sist...

Sponsring för med-
lemmar 2021

 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/gåvomedlem-
skap. 

 D (Gäller uppfödare som är med på upp-
födarlistan)

 D Vi sponsrar också medlemsaktiviteter 
med upp till 500:-.

 D Ansökan om sponsring skickas efter 
genomförande tillsammans med kopia 
på protokoll (gäller BPH,MH,MT)

 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 oktober. 

Planerat innehåll:  

 D Livet med en schnauzervalp

 D Reportage om uppfödare

 D Aktuell vetenskap 

 D Test av Goodieboxar

 D Ny fototävling

https://schnauzerringen.se/avel-ny/
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